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 اهداء

چې زما  ،اء کومدغه کتاب خپلې مجاهدې او غٌرتً مور ته اهد

خپل ژوند زمونږ د  ،د مجاهد پالر له شهادت څخه وروسته ٌې

 سالمې تربٌې او تعلٌم لپاره اهداء کړ

 او د هللا ج په مٌنه ٌې

 په ډېره مٌنه د هجرت او جهاد په ګرمو ولولو کې وروزلو

ٌې په څنګ کېاوامرو  ی داو د هللا ج، پٌغمبر ص او د هغو  

هم د خوږ هېواد مٌنه  

ونږ په توده وٌنه کېزم  

 په مٌنه وکرله

 

 

 

 

او پر ځای ګڼم چې د خٌبر خپرندوٌه ادارې مسؤولٌنو او کارکوونکو ته له 

خالق تعالی څخه اجر وؼواړم چې د دې کتاب د چاپ او خپرېدو ژمنه ٌې 

کړې ده، خدای پاک دې په جارٌه صدقه کې ورته حساب کړي چې د تل 

 لپاره ٌې اجر ورورسېږي.
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 د لٌکوال لنډ ژوند لٌک

د شهٌد انجنٌر عبدالؽفار  محمد داود ناظم څېړنٌارالحاج 

او د  د افؽانستان د علومو اکاډمۍ علمً ؼړی، په دې وخت کې زوی

دنده اجراء  په توګه همدې ادارې د ژورنالٌزم د انستٌتوت علمً منشً

علٌم او تربٌه تپه نګه د دعوت پوهنتون کې د ځوان نسل همدار کوم،

 بوخت ٌم.

شوروي  مات شوي سرخوړلً ًد پخوانمې  ېواد کېپه ه

 د پاڅون د لومړٌو کلونو په څپو او د هللا ملت زړن د په وړاندېاتحاد 

د کابل د والٌت د پؽمان د ولسوالۍ د  سره سمولولو  اکبر د آوازونو له

 خالداري په کلً کې دنٌا ته سترګې پرانٌستً دي.

ماشوم وم چې پالر مې د جهاد په سنګرونو کې د ال وړوکی  

شهادت جام وڅښه او له خپلې کورنۍ سره د پاکستان په لور هجرت 

کولو ته اړ شوو، هلته مې د خپلې ؼٌرتً، مجاهدې او دٌندارې مور، 

ماماګانو او نورو دوستانو په مرسته لومړنۍ زده کړې په عمر بن حزم 

اد په عالً لېسه کې په اعلی مدرسه او ثانوي زده کړې مې د اتح

درجې پای ته ورسولې. ٌونٌم کال مې د دعوت او جهاد د پوهنتون د 

ادبٌاتو د پوهنځً د ژورنالٌزم په څانګه کې زده کړې وکړې او له 

د ادبٌاتو د د کوٌت د پوهنتون  ه کړېپلې لوړې زدهؽې وروسته مې خ

ل کال کې هـ ۰ٖٓٔپه  ۱ٖ۲پوهنځً د ژورنالٌزم په څانګه کې په 

په ادبٌاتو کې د نوموړي تکمٌل کړې او دوهم تخصص مې د عربً ژبې 

 .ادبٌاتو په پوهنځً کې پوره کړي ديپوهنتون د 
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 :دندې
 ًؼتتړی او د همتتدې ارګتتان د  د افؽانستتتان د علومتتو د اکتتاډمۍ علمتت

 ژورنالٌزم د انستٌتوت علمً منشً.

 .د دعوت پوهنتون د ژورنالٌزم پوهنځً برحال استاد 

 ښاري پراختٌا وزارت د مطبوعاتً دفتر او خپرونو مسؤول، پته  د

مجلتتې مؤستت  او مستتؤول  «انکشتتاؾ شتتهر»همتتدې جرٌتتان کتتې د

( www.moud.gov.af)او د هؽتته وزارت د وٌتتب ستتاٌت متتدٌر

 .ل کال پورېهـ ۰۰ٖٔ-۰۰ٖٔ مسؤول مدٌر له

 ل کال پورېهـ ۰۰ٖٔ -۰ٖٖٔ له .د ظفر رادٌو مسؤول مدٌر. 

 ل کتتال هتتـ ۰ٖٖٔ -۰ٖٔٔ هلتتجرٌتتدې مهتتتمم « دعتتوت استتالمی» د

 .پورې

 جرٌتدې خبتا او لٌکتوال، چتې  «آفاق»د ،په دوره کې د پوهنتون

 .د کوٌت پوهنتون له خوا په اونۍ کې ٌو ځل خپرېدله

  ًهمدارنګه د مکتب په وروستٌو کلونو کې د اتحاد د لېسې د دېوال

 مستتتؤول متتدٌر او د نومتتتوړې لېستتتې د« اإلحستتا  منبتتتع»جرېتتدې

 .برنامو ناظم فرهنگی-ادبی

 آثار: ويچاپ ش

پته پښتتو، دري او عربتً د عامه ذهنٌتونتو د روښتانولۍ سترچٌنې  

ژبتتو متتې پتته ستتلګونو ګزارشتتونه مقتتالې شتتعري او نثتتري ټتتوټې پتته بېالبېلتتو 

 ورځپاڼو، جرٌدو او مجلو کې چتاپ شتوي دي چتې د هؽتو لته جملتې څخته د

« التتر ی العتتام»اونٌتتزه،  «آفتتاق»دؼتتو مراجعتتو نومونتته اخٌستتتالی شتتو: د 

، جرٌتتده« دعتتوت استتالمی»کتتې  د کوٌتتت مجلتته پتته« البعتتو »ورځپاڼتته او 

و ا ورځپتتتاڼې« انتتتٌ »او «هٌتتتواد»، «اصتتتالل»، جرٌتتتده« اصتتتالل ملتتتی»

و ا «ستتتبا ستتتتوری»، «تکبٌتتتر»، «ډٌتتتوه» ،«تبٌتتتان» ،«انکشتتتاؾ شتتتهر»

 .ېواد کېپه ه مجلې« گاهنامۀ هنر»

http://www.moud.gov.af/
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 تقرٌظ

)د عامه ذهنٌتونو د روښانولۍ سرچٌنې( هؽه ارزښت لرونکی اثر 

په ډېر منظم ډول په  دی چې د محترم ناظم صاحب په قلم کښل شوی دی،

درٌو څپرکٌو  د موضوع مخٌنه، عامه ذهنٌتونه او د روښانولۍ مرجع، د 

نه باندې عامه ذهنٌتونو د تارٌکۍ سرچٌنې او په قرآنکرٌم کې د هؽو درمل

 وېشل شوی دی.

د ټول ول  د وګړو ذهنونه د واکونو د ړنګولو په ادلون بدلون 

کې ډېر مؤثر وي، مونږ وٌنو چې په عربً نړۍ کې دٌکتاتور واکمنان د 

عامه ذهنٌتونو په بدلون سره ٌو په بل پسې رانسکورېږي، له همدې کبله 

کار اچولی دی چې  اسالم د عامه ذهنٌتونو د رؼونې لپاره ؼوره مٌتود په

هماؼه مٌتود که پلی کړل شً د ول  ذهنٌت به د مثبت ګراًٌ پر لوري 

حرکت وکړي او انسانً ژوند به آرامً او لذت خپل کړي، د جګړو ټؽر به 

ټول شً د آبادۍ څپې به په حرکت راشً زمونږ هېواد همدېته اړتٌا لري 

، واکمن، علماء کړيچې د فکرونو د درملنې درمل له اسالم څخه ترالسه 

او مؤثر شخصٌتونه مکلفٌت لري چې د نالوستً ول  په فکر جوړونه کې 

ه اوچت کړي تر څو د ول  پر فکر د پردٌو فرهنګً هجوم ؼښتلً قدمون

 ور ونؽورځوي. ٌې د تارٌکۍ کندو ته اثر وانچوي او

همدا موضوع د اسالم په  دؼه کتاب په ډېر حسا  وخت کې

څېړلې ده، هر مسلمان ته د دې کتاب لوستل هنداره کې په ښه توګه 

ري او الزمً کار بلل کېږي ځکه د دېموکراسۍ په بهٌر کې د رسنٌو روض

کمنان په اله هجوم سره ٌو ځای د ول  د افکارو بدلون د راتلونکې وخت و

 نښه کوي.
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له بده مرؼه د روشن فکر کلمه زمونږ په هېواد کې د تارٌخ په 

توګه کارول شوې ده د همدې کلمې ؼوره تعبٌر  اوږدو کې په ډېره ناوړه

محترم محمد داود ناظم په دؼه مفٌد اثر کې ښه په ډاګه کړی دی، د اسالم 

 په قامو  کې روشن فکري همدا ده چې دلته ورباندې بح  شوی دی.

ً، انځورٌزو او ؼږٌزو رسنٌو مسؤولٌنو ته د دؼه زه د ټولو چاپ

ی څښتن څخه هٌله من ٌم چې هؽوی به کتاب د لوست بلنه ورکوم او له لو

خپلې رسنۍ د هللا تعالی د دٌن د خدمت لپاره وکاروي او د ول  فکرونه به 

په اسالم روښانه کړي د جهل له تٌارو څخه به هؽه وژؼوري. لٌکوال ته د 

 ال برٌاؤ، دنٌوي او اخروي کامٌابٌو دعاء کوم.

 څېړنوال سٌد حبٌب شاکر

 مۍ علمً ؼړی او د فقه او قانون دډد افؽانستان د علومو اکا

 مرکز ربٌ 

 کابل

 هـ ل۱ٕ/ٕٔ/۱ٖٓٔ
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 سرٌزه

عامه ذهنٌتونه د سترو امپراتورٌو د رامنځ ته کولو او نړولو زور 

ډېر تارٌخ په اوږدو کې ٌو ځل نه چې په حقٌقت د او پٌاوړتٌا لري او دا 

پېړٌو کې خپله  په وروستٌو چې له همدې کبله نړٌوالو واره جوت شوی دی

زٌاته توجه ورګرځولې او د ال  ته راوړلو او سوقولو په الره کې ٌې 

 زٌاته پانګه لګوي.

پرمختګ الرې او سرچٌنې  د روښانولۍ، روښانفکرۍ، تمدن او

په ډېرو ټولنو کې له ډېرو خلکو ورکې دي  د رڼا او تارٌکۍ، تور او 

ه ورک شوی دی  کله ځمکې او آسمان څرګند توپٌر او لوری ورڅخ ٌن،سپ

ٌې د ښځو او نرو په بې قٌده او بې شرطه آزادۍ، تنګو او بربنډو جامو، 

و په صحنو، د مٌو او شرابو په ادونو، د مختلطو نڅاوو او ګډاواخالقً فس

او عامه قوانٌنو تر  ، انسانً کراماتوجامو او کله ٌې هم د نورو د حقوقو

بشر ضد شٌطانً الرې  ښو الندې کولو کې لټوي او په څرګنده دپ

ته  د تعجب ځای ده چې سپٌن روښانفکري، پرمختګ او تمدن بولً  ډېر

 تور او تور ته سپٌن واًٌ!!

په تأسؾ سره د ځٌنو کسانو او ځوانانو مباٌلونه، جٌبونه، کتابچې، 

بکسونه، کمپٌوټرونه او کورونه له انسانً اخالقو څخه لرې او فاسد 

څخه ډک  ازونو، سً ډي ګانو او انځورونوو، آوکوونکو عکسونو، فلمون

، د هللا له بې ځاٌه مصروفويډېر وي چې دا ټول د انسان مختلؾ حوا  

 او په بد اخالقٌو ٌې روږدي کوي. ٌاد او عبادت څخه ٌې اړوي

په دې کې هېڅ شک نشته چې د انسان ذهنٌت او شخصٌت د هؽه 

او څښلو څخه جوړ او له لٌدو، اورېدو، ؼږېدو، خوړو، لم  کېدو، اؼوستو 
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د پخېدو په لور ورځً. نو د هؽه چا چې دا ټول حوا  په حرامو 

و په تمون روروږدي)عادت( وي، په خوب او وٌښه کې په نارواوو او د ت

په سرچٌنو بوخت وي نو ذهنٌت او شخصٌت به ٌې هم هرو مرو هماؼسً 

د زهرو  د به دنٌا کې حرامو ککړ او تارٌک جوړ او په همدې توره تٌاره

 پخېدو په لور ورشً او د دواړو نړٌو له خوارۍ او ذلت سره به مخ شً.

خواشٌنوونکی حالت مې چې ولٌد نو د النور  سېد ډېرو کسانو دا

او علٌم ذات د خوښۍ په موخه مې د خپل مسؤولٌت د اداء او د ټولنې د 

چاپ ته مال وتړله په بڼه کتاب  موضوع لٌکلو او د اصالل لپاره د دې

ترڅو د ذهنٌتونو د روښانولۍ اصلً مرجع چې هللا ج دی او الره ٌې چې 

قران کرٌم ده او الرښود ٌې چې رسول صلی هللا علٌه و سلم دی  خلکو ته 

ښه روښانه او جوت شً، په الره ٌې روان او خپل ذهنٌتونه پرې روښانه 

 کړي.

نو په دې خاطر چې تل مونږ ته هره رڼا ٌا نېکً ښه وبرېښً او 

بده وبرېښً او له هؽو پر هؽو مو عمل نصٌب شً او هره تارٌکً ٌا بدي 

باٌد تل دا دعا د خولې ِورد وګرځوو: اللهم  ِرنا اْلحَق  څخه وژؼورل شو،

َباَعه، َو  ِرنا اْلَباِطَل َباِطالً َواْرُزْقنا اْجِتَناَبه. ژباړه: اې هللا ته  حقاً َواْرُزْقنا اتِّ

ښه وبرېښوې او پر هؽو مو عمل په برخه کړې! مونږ ته حقٌقت ٌا نېکً 

او باطل ٌا بدي راته بده وبرېښوې او له هؽو څخه مو اجتناب په برخه 

 کړې.

 په درنښت

محمد داُود ناظم الحاج څېړنٌار  

خوشحال مېنه -کابل  

هـ ل۰/ٔٔ/۱ٖٓٔ  
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 لومړی څپرکی

 مخٌنه

عامه ذهنٌتونو په روښانولۍ او د هؽو پر مخكې له دې چې د 

 Publicو ٌا افکار عامه)عامه ذهنٌتون د وؼږېـږو اړٌنه ده چې ٌنوسرچ

Opinions)  په مخٌنه ٌا تارٌخچه په ډېر لنډ ډول رڼا واچوو تر څو له

ٌوې خوا له اصل هدؾ څخه لرې نه شو او له بلې خوا لوستونکً بنسټٌزې 

 .موضوع ته له رسېدو مخکې ستړي نه شً

د ٌو اوسنً علم په څېر او  ندنهد عامه ذهنٌتونو پېژد بشر له خوا 

پوهاند  دومره اوږد تارٌخ نه لري  د هؽو ارزښت ته د پام اووښتو له لحاظه

حبٌب الرحمن هاله عامه ذهنٌتونو او تبلٌؽاتو ته د دوو پدٌدو ٌا نوو پٌدا 

او پېژندنه ٌې تر شلمې پېړۍ پورې تړي نوموړی  شوو څٌزونو نوم کاروي

ؽات دو پدٌدۀ برازنده و شناخته شدۀ قرن بٌستم می افکار عامه و تبلٌ»لٌکً:

باشند که بر اذهان رهبران گروههای اجتماعی و سٌاسی و همٌنگونه بر 

سطور نشرٌه ها و امواج رادٌو و تلوٌزٌون تسلط خود را قاٌم ساخته اند. 

البته هٌچ رهبر اجتماعی و سٌاسی و هٌچ کارشنا  و سابل ارتباط همگانی 

شناخت ژرؾ افکار عامه و بدون کاربرد ماهرانۀ تبلٌؽات  ٌا گروهی بدون

شاهد پٌروزی اجرای نفوذ بر اذهان دٌگران را در آؼوش نخواهد کشٌد. 

پ  بر آنهاست که پٌرامون اٌن دو پدٌده آگاهی و دانش الزمی بدست 

اوردند تا در پرتو آن وظاٌؾ اثرافگن خود را به نحوی شاٌسته بسر 

 (ٔ«)رسانٌده بتوانند.

دكتور خو د عامه ذهنٌتونو د پېژندنې تارٌخچه د ٌو مصري عالم 

له خوا تر اتلسمې پېړۍ پورې ؼځول کېږي نوموړی په خپل سمٌر حسٌن 
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ٌعنً دا   (ٕ«) ن المفهوم ظهر فی القرن الثامن عشر......»لٌكً:کتاب کې 

 ړۍ كې څرګند شوى دى.ېمفهوم په اتلسمه پ

علم په اړه ډېره سابقه او زٌاته له ٌوې خوا د بشر ذهن د دې نو 

تجربه نه لري او له بلې خوا په دې علم كې ملمو  او مشهود مواد او 

نشته چې د ٌو فرمول ٌا شكل په څېر ٌې خلك په آسانۍ سره  هم وساٌل

وپېژندالى شً او تل په ورته حاالتو او پېښو كې ترې ګټه واخلً ځكه د 

ٌا د كچې معلومول ٌې  ډېر عامه ذهنٌتونو پېژندل ستونزمن، قٌا  

ستونزمن او لٌدل ٌې نا ممكنه كار دى نو له همدې كبله دا علم ډېر مؽلق، 

ترالسه كول ٌې سخت او په ټولنه كې ٌې پٌاده كول خورا حسا  برېښً. 

خو سره له دې مو د عامه ذهنٌتونو قوت او ارزښت دې ته اړباسً چې په 

ه درك كولو كې ٌې ټٌنګ السً دې علم كې برالسً، په قٌا  ٌا د كچې پ

اط تاو په ټولنه كې هؽو پورې اړوندو موضوعاتو په پلً كولو كې خورا مح

 او پاملرونكً اوسو.
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 دوهم څپرکی

 عامه ذهنٌتونه او د روښانولۍ مرَجع

 

عامه ذهنٌتونه: -۲-۹  

ي العام  چې په دري كې افكار عامه عربً كې الر ،عامه ذهنٌتونه

 دپه ٌوه ټولنه كې  کېږي ورته وٌل  Public Opinions ً كېاو انګلٌس

باندې داللت كوي كوم چې د هؽې  روان بهٌرهؽه پر  فكارواذهنٌتونو او 

 د ٌوې معٌنې موضوع، پېښې ٌا قضٌې...په اړه ټولنې په عامه وګړو كې

 .وي پورخ

، د هر بدلون او هر د هر حكومت په سٌاست عامه ذهنٌتونه

او ټوله نړۍ ورته  كې پراخ او قوي رول لري ته راتګ پرمختګ په منځ

په اوسنً عصر کې په ځانګړي ارزښت قاٌله ده او پراخه پانګه ٌې د ال  

 .ته راولو په موخه لګوي

لکه لومړي  د عامه ذهنٌتونو واحد تعرٌؾ ٌو ستونزمن كار دى او

نه پېژند د بشر له خوا ٌېڅپرکً کې مو چې ورته نؽوته ٌا اشاره وکړه 

 .دومره اوږد تارٌخ هم نه لري

 :دل شویداسې  پېژن کې د ژورنالٌزم په نوم كتاب هعامه ذهنٌتون

»Public Opinion: the opinion or attitude of the 

public regarding a particular matter. In modern 

democracies it may be a force of considerable power, 

setting limits within which government policy must 

operate.   (3)  
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ژباړه: د ٌوې ځانګړې پېښې ٌا موضوع په اړه عامه ذهنٌت ٌا 

ځواك درٌځ ته واًٌ. په عصری دموكراسٌو كې كېداى شً چې د پام وړ 

جنبه  عملیباٌد د هر حكومت د سٌاست په وضع شوو حدودو كې وي او 

 ولري.

ٌن عامه ذهنٌت ته داسې تعرٌؾ ٌو مصری عالم دکتور سمٌر حس

عامه ذهنٌتونه په هره ټولنه کې »ورکوي چې ژباړه ٌې په دې ډول ده:

عبارت دي له مجموعې د افکارو ٌا ؼالب نظر ٌا خپرې شوې عقٌدې ٌا 

مجموعې د نظرونو او ٌا ټولنٌز اتفاق څخه په اکثرو ډلو ٌا افرادو د ٌوې 

عې، نوې پدٌدې او ٌا ٌوې ټولنې کې د ٌوې مشخصې موضوع، پېښې، واق

کړکېچنې قضٌې په اړه  هؽه کېدای شً ټولنٌزه، فرهنګً، اقتصادي، 

سٌاسی، تربٌوی او ٌا فنً وي  او ٌا همدا رنګه کېدای شً چې هؽه محلً، 

ملً، منطقوي او ٌا نړٌواله وي  چې د ټولنې ډېرو خلکو ته د اهمٌت وړ او 

همدې مجموعې قوت او تأثٌر د په اړه ٌې اختالفات راوالړ شوي وي خو د 

 «اړوندې قضٌې ٌا موضوع په اړه په نورو خور او حاکم وي.

په خپل  «عامه ذهنٌتونه» پوهاند حبٌب الرحمن هاله همدارنګه

افکار عامه ٌکی از مظاهر دماغ اجتماعی »كتاب كې داسې تعرٌفوي: 

مسابلی  است که از توافق نظری نماٌنده گی مٌکند که بٌن مردم راجع به آن

 حاصل می شود که بر جامعه تأثٌر بارز و قابل مالحظه داشته می باشند.

به اٌن اسا  افکار عامه مجموعه ٌی از انواع گوناگون 

تصورات، خٌاالت، نظرٌات، عقاٌد، توقعات، آرمانها و تعصبات ملی است. 

اٌن مجموعه در آؼاز بی نظم و ترتٌب و فاقد شکل معٌنی بوده روز بروز 

 (ٗ)«فته به هفته دستخوش دگر گونی واقع می شود.و ه
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له پورتنً تعرٌؾ څخه دا هم څرګندېږي چې په ٌوه ټولنه كې 

عامه ذهنٌتونه ثابت نه وي بلكې د پٌل نقطه او د جوړښت حالت، د بدلون 

او ټٌنګښت مرحله، د قوت او تقوٌت مسٌر، په ځٌنو حاالتو كې اوج ته د 

د  ٌې هره ورځ او هره لحظه اونۍچې هره  دلو او زوال امكانات لريېرس

زو له كبله د جوړښت، تؽٌٌر، تقوٌت، ضعؾ او ېعواملو د اؼ ټاكل شوو

دالى شً، د عامه ذهنٌتونو له همدې خاصٌت نه په ېزوال حالتونه تصور ك

ګټه اخٌستنه رسنۍ كوالى شً چې هؽو ته د مثبت او ګټور تګلوري د ټاكلو 

ت وكړي او هؽه رسنۍ چې د عامه ذهنٌتونو د په موخه په ټولنه كې فعالٌ

منفً تګلوري په ټاكلو كې د شخصً او ٌا حزبً ګټو د ترالسه كولو په 

موخه عامه ګټې په نظر كې نه ساتً هؽوى په حقٌقت كې د ژورنالٌزم 

بنسټونه تر پښو الندې كوي، ملت او  خداى پاك ته وجداناً خجالت او مجرم 

 دي.

 او عامه شعور تر منځ توپٌر: د عامه ذهنٌتونو -۲-۲

هېدلو په معنی ده او وشعور په لؽت کې د درک، احسا  او پ

د  څخهله حقٌقت او موضوعاتو  پېښو بېالبېلو دعامه شعور د ټولنې 

په ټولنه کې عامه  وٌل کېږي. او برداشت ته احسا ، عامه درکوګړو

 منځ ته کېږيپه پاٌله کې را د کچې عامه شعور او عامه پوهاوي ذهنٌت د 

 نو عامه شعور د عامه ذهنٌت لومړنۍ انګېزې او بنسټونه جوړوي.

په هره کچه چې د ټولنې وګړي ٌو له بل سره تړلً، ملً او 

نړٌوال وي په هماؼه کچه د عامه شعور چټکتٌا)سرعت( پٌاوړی وي او په 

هره کچه چې د ټولنې وګړي زړه سواندي، پوه، هوښٌار، مسؤولٌت 

ؼجن وي په هماؼه کچه د عامه  بل په خوښۍ ښاد او په ؼم پېژندونکً، د
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عک  العمل ٌې انسانً او مناسب وي لکه  )عمق( پٌاوړی، شعور ژوروالی

 چې واًٌ: ګل پاچا الفت

 زړه ٌې مه بوله تور کاڼی د صحرا دی

 په لٌدو د زخمً زړه چې زخمً نه شً                              

وره او با احسا  شخصٌت وي او دې ته نو انسان باٌد ٌو با شع

وي چې په چاپېا کې څه روان دي او د ده دنده ٌا مسؤولٌت ٌې  رښه ځٌ

په وړاندې څه دی. د انسان د شعور د ښه فعالېدو په خاطر رسول صلی 

َماِن ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ »علٌه وسلم فرماًٌ: ٌَ َفَة ْبِن اْل ٌْ َعْن ُحَذ

َ  ِمْنُهمْ عَ  ٌْ ْهَتمُّ ِبأَْمِر اْلُمْسلِِمٌَن َفلَ ٌَ ِه َوَسلََّم : َمْن ال  ٌْ څوک چې د  -(٘)«لَ

 مسلمانانو چارو ٌا حالت ته پاملرنه ونه کړي نو له هؽوی څخه نه ده.

پورتنی حدٌ  د مسلمانانو د شعور د ژوندي ساتلو لپاره ٌو ښکلی 

په وړاندې ٌې خپلو همېشنٌو در  ده چې باٌد له خپل محٌط څخه آګاه او 

بچً ته نصٌحت دندو ته پاملرونکی اوسً لکه ٌو حکٌم پالر چې خپل هؽه 

چارو په وړاندې پام نه کوي: واهلکه داسې د  کوي کوم چې د خپلې کورنۍ

په اړه پام ٌې لکه هېڅ چې د دې کور نه ٌې! اوکه د هېواد، نړۍ او انسانانو 

: داسې ٌې لکه هېڅ چې د دې ًٌ چېوي نو په ترتٌب سره ورته واک نه

نو په دې توګه هؽه څوک  وطن/ نړۍ نه ٌې! ٌا لکه هېڅ چې انسان نه ٌې!

( خطاب لکه هېڅ چې مسلمان نه وي)چې د مسلمانانو چارو ته پام نه کوي 

. نو په حقٌقت کې داسې جملې د انسان په زړه کې شعور ورته مناسبه ده

وٌښوي او خپلو دندو ته ٌې متوجه راژوندی کوي، د ؼفلت له خوبه ٌې 

، هؽه ته د خپل شعور واګې ٌا کنټرول په ال  ورکوي، ٌو با اراده او کوي

 .د لوړ عزم شخصٌت تــرې جوړوي
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 «د شعور كنټرول» له شعور څخه د ښې ګټې اخٌستنې په موخه

د مؽزو تر ټولو مهمه برخه هؽه »لٌکلً: تر عنوان الندې د بېنوا وېب پاڼې 

خاطرې او پېښې په کې ساتل کېږي. همدا برخه د شعور په نامه ده، چې 

ٌادېږي. ارواپوهان په دې هكله واًٌ چې با اراده كسان كوالى شً خپل 

شعور پخپله کنټرول كړي، ډېر زٌات كسان له دې څخه ګټه اخلً. د مثال 

په توګه د ډېر تاکېد او ٌا د شعور د كنټرول له امله هر سهار په شپږو بجو 

نځو بجو له خوبه بېدار شً دا پاڅېږي او كه وؼواړي د سهار په پخوبه  له

 «د کنټرول له مخې ترسره کوي. کار هم د شعور

ْشُعُرونَ »ځاٌه تنها د ٕٔاو په قرآن کرٌم کې هم  کلمه ٌاده  «ٌَ

ْشُعُرونَ ما »شوې ده چې شپږ ځاٌه ٌې د ْشُعُرونَ ال »او باقً ٌې د  «ٌَ کلمه «ٌَ

عذاب موضوعات  او اً په څنګ کې ورسره د مکر، فرٌباو ؼالب ذکر شوې

ٌعنې مړ احسا  د  شعور نه چې دا په دې داللت کوي چې ٌاد شوي دي

ښېګڼې او ثواب سبب  او ژوندی احسا  د عذاب، انسان د ځان ؼولونې او

کېدای شً. لکه ٌوه بې حجابه ښځه چې ښه په دې پوهېږي چې په بې 

زه، روانً او دٌنً نا کراري نؽښتې ده خو حجابۍ کې ٌې روؼتٌاًٌ، ټولنٌ

، حقٌقت له ځانه بٌا هم ځان ؼولولو لپاره رنګارنګ دالٌل راپٌدا کوي

خو سره له دې ٌې فطرت  ،کويراو ځان ته پرې شٌطانً تسل و ورکوي

د  او معنوٌت په ٌوې سترې او درنې ورکې پسې لټېږي او ناکراره وي،

ٌوې خوا د خپلې مور په حج، حجاب  تعجب ځای دا ده چې همدا ښځه به له

او دٌندارۍ وٌاړي او له بلې خوا به خپلې بې حجابۍ ته د پرمختګ دنښې 

. لکه په الندې په سترګه ګوري!! همدې ته واًٌ ګمراهً او ځان ؼولول

 مبارک آٌت کې چې خالق تعالی فرماًٌ:
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ْخَدُعوَن إِ » ٌَ َ َوالَِّذٌَن آَمُنوا َوَما  ْشُعُرونَ ٌَُخاِدُعوَن هللاَّ ٌَ   الَّ  َْنفَُسُهْم َوَما 

ُ َمَرًضا َولَُهْم َعَذاٌب  َ ِفً قُلُو ْكِذُبونَ ِبِهْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم هللاَّ ٌَ َوإَِذا   لٌٌِم ِبَما َكاُنوا 

َما َنْحُن ُمْصلُِحونَ  ُهْم ُهُم   ِقٌَل لَُهْم اَل ُتْفِسُدوا ِفً اْْلَْرِض َقالُوا إِنَّ  اََل إِنَّ

ْشُعُرونَ اْلُمفْ  ٌَ دوی له هللا او مؤمنانو سره چل کوي په  -(ٙ)«ِسُدوَن َولَِكْن اَل 

 لنه پوهېږي چې له ځان سره چ حقٌقت داسې حال کې چې دوی په دې

)نه پوهېدل ٌې په سبب د دې دي چې( په زړونو د دوي کې)معنوي(  کوي 

و زٌاتوي او عٌب ده)فعالٌت نه شً کوالی( نو هللا د دوي مرض امرض 

هؽوی ته په سبب د درواؼو ٌې دردناک عذاب ورکوي  او کله چې هؽوی 

ته ووٌل شً چې په ځمکه کې فساد مه کوئ! هؽوی واًٌ چې: مونږه 

نېکان ٌو  وپوهېږئ چې همدوي بدکاران دي خو د دې حقٌقت درک نه شً 

 کوالی.

له پورتنٌو مبارکو آٌاتونو څخه الندې مهمې نتٌجې تر السه 

 کوالی شو:

درک  هؽهدرک ته واًٌ او څوک چې  اٌقوحقښکاره ـ شعور د ٔ

 .ٌا کار ترې نه شً اخٌستالی نه شً کړای شعور نه لري

ښکاره څوک چې شعور نه لري ٌا په بل عبارت څوک چې د  -ٕ

د ځان ؼولولو لپاره باطل دالٌل او  ونو درک ونه شً کړای هؽویحقٌقت

 ؼلطې الرې ؼوره کوي.

لري)حقٌقت درک نه شً کړای( د څوک چې شعور ونه  -ٖ

 هؽوي په زړونو کې مرض ٌعنې معنوي کوږوالی، نقص او عٌب دی.

درک نه شو کړای په درواؼو  ونهحقٌقتښکاره چې  چا -۰

 روانېږي او له همدې کبله هؽوی ته دردناک عذاب دی.
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هؽوی بنسټ په درک نه شو کړای د  ونهحقٌقتښکاره چا چې  -۵

په داسې حال کې چې د همدې حقٌقت درک هم نه  فساد او ؼلطٌو لړزېږي

 .محو شوې دهټوله شً کوالی ځکه د هؽوي د شعور قوه 

د مثبت د حقٌاٌقو د پېژندلو او شعور  نو دې پاٌلې ته رسېږو چې

نو عامه  وي فعالعامه شعور فردي ٌا  که .تومنه دهد اٌجادولو ذهنٌت 

رمختګ الره به هواره ټولنې د پذهنٌت به هم مثبت لوري ته روان او د 

کوالی ک شً  او که شعور ٌا احسا  مړ شو نو انسان حقٌقت نه شً در

په  بې له ځنډه او عامه ذهنٌت هم په ؼلط او فاسد بنسټ باندې رېږدي او

 تٌارو کې ورنړېږي.

 

 د عامه ذهنٌتونو ځانګړنې او بنسټونه: -۲-۳

ه الندې له پورتنٌو معلوماتو او پلټنو څخه، عامه ذهنٌتونو ت

 ځانګړنې او بنسټونه ټاکالی شو:

 عامه ذهنٌتونه د ټولنو او هېوادونو سرنوشت ټاکً. -

 د عامه ذهنٌتونو پٌاوړتٌا له بلې هرې پٌاوړتٌا څخه پٌاوړې ده. -

د عامه ذهنٌتونو بنسټونه په عقاٌدو، معلوماتو، عادتونو،  -

 رواجونو، ؼوښتنو، نظرٌاتو او اړتٌاوو باندې والړ وي.

 عامه ذهنٌتونه د خلکو د نظرٌاتو له مجموعې څخه عبارت دي. -

عامه ذهنٌتونو کې بېالبېل نظرٌات او لٌدلوري لٌدل کېږي چې هر 

 ٌو ٌې ځان ته اسباب او دالٌل لري.
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عامه ذهنٌتونه په سٌاسً، ټولنٌز، علمً، فرهنګً، هنري، فنً  -

ي ته او تخنٌکً ژوند کې ستر رول لري که مثبت او صواب لور

 سوق شً نو سترو پرمختګونو ته به ورسېږي.

عامه ذهنٌتونه د مهمو موضوعاتو او حوادثو په اړه د حساسٌت  -

په لوړو پوړونو کې ځای لري  چې له همدې کبله په دې برخه 

 کې کار کول ډېر احتٌاط ؼواړي.

خپله عامه ذهنٌتونه هم له بېالبېلو بهرنٌو مؤثراتو او فرهنګً،  -

ربٌوي، ټولنٌز ژوند، فردي موقؾ، سٌاسً حالت او اقتصادي،ت

داسې نورو عواملو څخه متأثر کېږي ٌعنې دا عوامل په عامه 

 ذهنٌتونو باندې هم اؼېزې کوي.

عامه ذهنٌتونه متحرک او دٌنامٌکً ځانګړنه لري، ٌعنً تل په  -

پٌاوړتٌا، پرمختګ او زوال، تؽٌٌر، حرکت کې وي  کمزوري، 

 پوخوالی قبلوي.

عامه ذهنٌتونه ٌوه فکري پدٌده ده چې د ډله اٌز فکري فعالٌت  -

 په پاٌله کې منځ ته راځً.

په عامه ذهنٌتونو باندې د فرد او ټولنې اجتماعً او روانً  -

اړٌکې اؼېزې کوي، نو دا ٌو ټولنٌز خوځښت ٌا حرکت دی چې د 

افرادو له نظرٌاتو څخه جوړېږي او باآلخره ټولنه په معٌن لوري 

 نوي. روا

عامه ذهنٌتونه په ټولنه کې د افرادو او ډلو د اړٌکو له نڅوړ د  -

نظرٌاتو له بدلون او ٌو پر بل باندې د اؼېزو پاٌله وي  او د عامه 

ذهنٌتونو د موجودٌت لپاره شرط دا دی چې د ټاکلې موضوع په 

اړه به د ټولنې د افرادو تر منځ اتفاق ٌا تضاد موجود وي، او د 
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صورت کې علنً مناقشې او دالٌل پکې ستر رول اختالؾ په 

لوبوي او په پاٌله کې عامه ذهنٌت په صحٌح لور سوق کېدالی 

شً  نو له همدې کبله د بٌان آزادي د ټولنې د پرمختګ لپاره ٌو 

 مهم او اساسی المل ګڼل کېږي.

 

 د عامه ذهنٌتونو مرحلې  -۲-۴

 او په هغو باندې اغېزناک عوامل:        

 :د عامه ذهنٌتونو مرحلې ۲-۴-۹               

عامه ذهنٌت د ٌوې مشخصې موضوع...په اړه د پٌل، تصادم، 

پٌاوړتٌا، پوخوالً، کمزورتٌا او له منځه تګ مرحلې لري. د بېلګې په توګه 

لومړی د ٌوې سکالو ٌا موضوع...په اړه هېڅ مفکوره د ټولنوالو په ذهن 

له خوا مطرل کېږي، چې همدې ته ٌې کې نه وي د لومړي ځل لپاره د چا 

مخالؾ لٌدلوري او د پٌل ټکی واًٌ. د دې مطرل شوې موضوع په اړه 

دؼه ذهنٌت د تصادم مرحلې ته رسوي که چېرته  رامنځ ته کېدل نظرٌات

ؼوښتنو...سره سمون درلود او د  دؼه موضوع د خلکو له عقاٌدو، منطق،

کو منطق او ذهنٌت ته الره پٌدا کړه نع دالٌلو او نظرٌاتو په پاٌله کې د خلمق

پٌاوړتٌا مرحله ٌې پٌل او ورځ په ورځ همدا مفکوره د  تؽٌٌر او بٌا د نو د

هؽوي په منځ کې خپرېږي او تقوٌه کېږي او باآلخره د پوخوالً په لور 

خپل ځان په ټولنه کې تلپاتې او ٌا اوږدمهاله ساتً. او که چېرته همدا 

دو له نقطې څخه وروسته د خلکو له عقاٌدو، سکالو د پٌل ٌا مطرل کې

منطق، ؼوښتنو...سره برابره نه وه نو د هؽوي له نظرٌاتو...سره د تصادم 

په پړاو کې د کمزورتٌا او باآلخره د له منځه تګ مرحلې ته ورځً او ٌا دا 
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چې هماؼه پٌاوړی او پوخ ذهنٌت د ٌو نوي او ؼوره بدٌل په منځ ته راتګ 

ره هؽه پخوانی ذهنٌت کمزوری او بآلخره له منځه ځً او ٌا مطرل کېدو س

 پر ځای ٌې نوی بدٌل د هؽه ځای نٌسً.

 په عامه ذهنٌتونو باندې د اغېزو عوامل: -۲-۴-۲

د عامه ذهنٌتونو د سٌر او حرکت په بېالبېلو مرحلو کې ځانګړي 

عوامل خپل ځانګړی رول او ارزښت لري چې په الندې ډول به ٌې معرفً 

 کړو:

چې د انسان روانً حالت له ذهنً  فردي عوامل: -الف 

 زمن كٌداى شً. ېتصوٌرونو، عقاٌدو او تماٌالتو څخه اؼ

لكه ټولنٌزې، سٌاسً او مذهبً ډلې،  رٌالً عوامل:ېچاپ -ب 

اقتصادي بنسټونه او داسې نورې فزٌكً او بٌولوژٌكً عوامل اؼٌزمن 

ه كې كورنۍ، ښوونځۍ، ښً. چې د هؽو له جملې څخه په ټولنٌزه برخېبر

پوهنتون، مذهب او د عامه اړٌكو وساٌل د عامه ذهنٌتونو په جوړښت كې 

 ارزښتناك رول لوبوالى شً.

دا جوته شوه چې د عامه اړٌكو وساٌل ٌا رسنۍ د عامه ذهنٌتونو د 

 زناك عامل ګڼل كېږي.ېجوړښت په مرحله كې د ټولنٌزو عواملو ٌو اؼ

عوامل او اؼېزناک بدلون او ثبات  د عامه ذهنٌتونو د همدارنګه

 په الندې ډول راؼونډوو:سره لنډٌز  الملونه په

ې دغه عوامل د عامه ذهنٌتونو د بدلون ٌا تحول په مرحله ك 

ودونه، د  ځلمٌتوب،تعلٌم او تربٌه، د ټولنې چټك پرمختګ،  اغېزې لري:

رهبرانو ؼړٌتوب او د  ټپلومور او پالر په وړاندې تمرد، د بېالبېلو ډلو 

 نظرٌات.
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او د عامه ذهنٌتونو د ثبات ٌا رٌښې زغلولو په مرحله كې هم  

 اغٌزناك عوامل رول لوبوي لكه: بېالبېل

چې د ٌوې موضوع په اړه د ٌو شخص مثبت  جهت ٌا لورى: -

 ٌا منفً نظر ټاكً.

په هره اندازه چې د ٌو فكر ٌا نظر  وسعت ٌا پراخوالى:  -

نظر پراخوالى  يازه د نوموړلرونكً زٌات وي په هماؼه اند

 ثابتوي او په عامه ذهنٌتونو كې رٌښې زؼلوي.

چې له ٌو نظر سره د ډېر موافقت او ډېر  شدت ٌا چټكوالى: -

مخالفت تر منځ اندازه ټاكً چې دا اندازه د انسان په ذهنٌت 

 ږي.ېكې رٌښې زؼلوي او د ټٌنګښت حد ته رس

اندازې پورې  چې دا نظر ٌا فكر تر كومې عمق ٌا ژوروالى: -

د ٌوې ډلې ٌا ټولنې له معٌارونو، اخالقو، عقاٌدو او داسې 

نورو ارزښتونو سره برابري لري، د دې برابرۍ په تناسب 

 نوموړې مفكوره ٌا نظر په ټولنه كې ژوروالى لري.

زناك عوامل په نورو ېپه عامه ذهنٌتونو باندې پورتنً ټول اؼ

دې كتاب د اوږدوالً د مخنٌوي شل شوي دي چې د ېفرعً عواملو باندې و

له امله په هر ٌوه باندې په تفصٌل سره لٌكنه نه شو كوالى خو د عامه 

اړٌكو د وساٌلو د رول په اړه دا مثال راوړو چې كله د دوه تنو ترمنځ ٌوه 

ګڼل كېږي، كله چې دا  ټكىموضوع مطرل شً نو د ٌو عامه ذهنٌت د پٌل 

ه او خبرې اترې پرې وشً نو دا ذهنٌت بېالبېلو ځاٌونو كې ٌاد پهموضوع 

ورو ورو جوړښت مومً او ٌو شكل ځان ته ؼوره كوي له دې وروسته 

ړنو جوګه كېږي او د ېنوموړې موضوع د مفكرٌنو او پوهانو د بح  او څ

ډلو او حزبونو د مشرانو د پام او نظر څرګندولو سبب كېږي او بٌا د رسنٌو 
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ندې ونٌسً ٌا ٌې تؽٌٌر او ٌا ٌې ړنې الېږي چې موضوع تر څېوار رارس

 تقوٌه كړي.

وٌنو چې د عامه ذهنٌتونو سكالو)موضوع( كه له هر لوري څخه 

ړنې كړۍ او مراحل مو د رسنٌو په لور ېړنې الندې ونٌسو د څېتر څ

ورولً او د هؽو رول پكې ارزښتناك جوتوي، خو كه له ٌوې خوا رسنۍ د 

و كې ستره اؼېزه لري له بلې خوا عامه ذهنٌتونو په جوړښت او مسٌر ټاكل

عامه ذهنٌت په رسنٌو باندې هم خپله اؼېزه لرالى شً ٌا په بل عبارت 

چې  زناك عوامل هم شته چې رسنٌو ته ذهنٌت او تګلورى ټاكً،ېداسې اؼ

 :ل کېږيپه دوه برخو وٌش

د امتٌاز خاوندان،  كورنً عوامل: باندې د اغېزو رسنٌو په -الف

و ا ځواكمنًكتونكې ډلې ؼړي، خبرجوړوونكً، انسانً مسؤول مدٌران، د 

 .د رسنٌو کورنً مؤثر عوامل ګڼل کېږي د تكنولوژۍ پرمختګ

د فشار ډلې، د  باندنً عوامل: غېزواباندې د  رسنٌو په -ب

 اعالنونو خاوندان، حكومتونه او مخاطبان ګڼل كېږي.

دا ټول هؽه عوامل دي كوم چې كوالى شً په رسنٌو باندې د 

وزي. له همدې كبله ٌو ځل بٌا ېزناك پرېاؼپه ټاكلو امه ذهنٌت د تګلوري ع

له دې بل اړخ څخه هم څرګنده شوه چې د عامه اړٌكو وساٌل بٌا هم د عامه 

 ذهنٌتونو په جوړښت، بدلون او ثبات كې مهم رول لرالى شً.

زو ېوروسته له دې چې عامه ذهنٌتونه او پر هغو باندې د اغ

ستاسو پام دې ته  اوس به په راتلونکً عنوان کېدل عوامل مو وپېژن

راواړوو چې ذهن څنګه او په کومو عواملو روښانېږي ٌا په بل عبارت د 

 :ذهن د روښانتٌا الملونه او الرې کومې دي
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څنګه روښانېـږي؟ په څه او ذهن -۲-۵  

روښانېږي چې خالق تعالی د هؽه په انجام ذهن په هر هؽه څه 

ژؼورنې سره  په ځان او ٌا له هؽه څٌز څخهده کړي وي خپله خوښً څرګن

لکه  په انجام باندې ناراضه کېږيکوم چې خالق تعالی ٌې  ذهن روښانېږي

ْلِبُسوا إٌَِماَنُهمْ »چې خالق تعالی فرماٌلً دي: ٌَ ِبُظْلٍم  ُولَِبَك لَُهُم  الَِّذٌَن آَمُنوا َولَْم 

ؽو کسانو چې اٌمان ٌې راوړی دی او هژباړه:  (۰)«اْْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

خپل اٌمان ٌې په ظلم)شرک( باندې نه ده پوښلی، دؼه کسان)چې خپل اٌمان 

د سمې الرې  ٌې له ظلم څخه ساتلی دی( دوی لره امن دی او همدوی

 موندونکً دي.

په ډاګه څرګندېږي چې هللا ج په نو له دې مبارک آٌت څخه 

له شرک څخه ځان ژؼورل د هداٌت وحدانٌت او ربوبٌت سره پېژندل او 

ي، ذهن روښانوي او د مخلوق له بنده ګۍ څخه انسان پرانٌــزالره 

 ژؼوري.

او په دوهم پل کې د هللا ج د کالم)قران کرٌم( د الرښوونو په رڼا 

او پلً کول د ذهن د روښانتٌا بنسټٌزه  کې د خپل خالق د فرمانونو منل

ْهِدي إِلَى » کې چې هللا ج فرماٌلً دي:مرجع ده لکه په دې مبارکو آٌاتونو  ٌَ

َنا  ََحًدا ا ِبِه َولَْن ُنْشِرَك ِبَربِّ ْشِد َفآَمنَّ ( ژباړه: الرښوونه کوي د سمې ۰«)الرُّ

الرې)اٌمان، حق او روښانتٌا( په لور، نو اٌمان راوړ مونږ په دې)قرآن( 

 باندې او هېڅ کله به شرٌک را نه ووړو له خپل رب سره هېڅوک.

دا شاهدي وٌل شوې ده چې نو چې په دې مبارک آٌت کې هم وٌ

راوړل په خدای قرآن کرٌم د ذهنٌتونو د روښانولۍ سرچٌنه ده او شرک 
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او په الندې  دؼه روښانولً په تارٌکٌو او بدبختٌو بدلوي.پاک باندې 

مبارک آٌت کې النور ذات د خپل کالم په مقدمه ٌا لومړۍ ورقه کې د قرآن 

په اړه پوره ډاډ او له هر راز نقص څخه ٌې د لرې والً کرٌم د صحت 

 زېری راکوي

ِقٌنَ » َب ِفٌِه ُهًدى لِْلُمتَّ ٌْ ژباړه: دؼه  (۱)«َذلَِك اْلِكَتاُب اَل َر

 کې هداٌت ده لپاره د متقٌانو.ه دې هېڅ شک نه شته پ کتاب)قرآن( کې

داسې  (څنګه روښانېږي؟ ذهن په څه او) نو پورتنً سوال ته

: ذهن په وحدانٌت او معبودٌت سره د هللا ج په قبلولو او ړاندې کوووځواب 

د قرآن کرٌم په پلً کولو روښانېږي. چې د رسول صلی هللا علٌه و سلم 

َوَما آَتاُكُم »نه ده چې:ود قرآن الرښودا متابعت هم په دې کې شاملېږي ځکه 

ُسوُل َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا ژباړه: هؽه څه چې تاسو ته ٌې  (ٓٔ)«الرَّ

رسول)د خدای( درکوي هؽه واخلا او له هؽه مو چې منع کوي، ځان ترې 

ٌَُّها ». همدارنګه په دې مبارک آٌت کې بٌا هم تأکٌد کوي چې:وژؼورئ! ا  َ ٌَ

َ َو َِطٌُعو ُسولَ الَِّذٌَن آَمُنوا  َِطٌُعوا هللاَّ کسانو چې  ژباړه: اې هؽو (ٔٔ)«ا الرَّ

ٌې راوړی دی! اطاعت د هللا او اطاعت د رسول وکړئ. نو جوته اٌمان 

 شوه چې قرآن او احادٌ  د روښانولۍ سرچٌنې دي.

چې د ذهن د  نو د هؽو الرو، وسٌلو او عادتونو بېلګې کومې

د  روښانولۍ سبب کېږي او د قرآن او احادٌثو په واسطه سره خالق تعالی او

عبارت دي: موضوعاتو څخه  ېهؽه رسول ورباندې تأکٌد کړی له الند

په  علم،، و د نورو له بندګٌو څخه آزاديٌواځې د هللا بنده ګً کول ا

او تردٌد څخه  شکله حقٌقت، عدالت،  رېښتٌنې بڼه د هللا او رسول اطاعت،

چاپېا سره  لهچا د حقوقو پېژندل او پرځای کول،  د هر، نجات، صداقت

د هللا اونورو بدٌو څخه ځان ژؼورل، فحشاء له فساد، مناسبې اړٌکې ساتل، 
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ل او د همدې ړه او افکارو ٌا ذهن کې روښانه ساتپه خپل ز رڼا ج د مٌنې

وٌالی شو چې په  او په ټولٌزه توګه لکې خپله الره موند نې په رڼامٌ

د  ه له کومې په ډېره مٌنه تطبٌقول،د هللا هر امر او نهی د زړرېښتٌنې بڼه 

 .ساتً برٌالیٌې او په دواړو کونو کې ٌې ډاډه  ذهن روښانه، زړهانسان 

 د عامه ذهنٌتونو د روښانولۍ مرَجع: -۲-۶

 :په اوسنً عصر کې د عامه ذهنٌتونو د روښانولۍ سرچٌنې

مطبوعات، کتابونه او د معلوماتو بانکونه ګڼل کېږي چې علٌم او حکٌم ذات 

ه، په بشرٌت ته په آسمانً صحٌفو کې د مطبوعاتو او جرٌدو درسون

انبٌاوو علٌهم آسمانً کتابونو کې د کتاب لٌکنو او ساتلو درسونه، او د 

له روحً ارتباطاتو او پٌؽام رسولو او اخٌستلو  كرامو او اولٌاوو السالم

د ټولو اړٌكتٌاًٌ وساٌلو او  څخه د انټرنٌټ درسونه ورښودلً او ورښًٌ.

رونٌاتو انقالب عصري تكنالوژۍ په منځ ته راتګ سره په نړۍ كې د الكت

را پٌښ شو چې ټوله دنٌا ٌې سره وتړله او نړۍ ته ٌې د ٌو كلً نوم ورپه 

برخه كړ د دې تكنولوژۍ په واسطه سره دومره معلومات راټول، خپاره او 

ٌې  په داسې قوت سره جوړ كړل « معلوماتو بانكونه»وساتل شول چې د

د پرمختګ او او د عامه ذهنٌتونو د مسٌر او  چې نړۍ ورته حٌرانه

او ددې  وروسته پاتې والً د کاروان سرکښً ٌې په خپل واک کې واخٌسته

آٌت شرٌؾ تفسٌر ٌې مونږ ته ښه روښانه كړ چې په هؽه كې هللا ج د خپل 

او د معلوماتو د  علم او معلوماتو وسعت په ٌو مثال كې داسې څرګندوي

َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا  قُْل لَوْ »حفظ او ساتلو ستره مرجع مونږ ته توضٌح کوي:

. (ٕٔ)«لَِكلَِماِت َربًِّ لََنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل  َْن َتْنَفَد َكلَِماُت َربًِّ َولَْو ِجْبَنا ِبِمْثلِِه َمَدًدا

ژباړه: وواٌه)اې محمده( که چېرته بحر زما د رب د معلوماتو لپاره رنګ 

نور رنګ هم  وای نو خالص شوی به وای، او که په مثل د هؽو بحرونو
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راوړل شً نو د خدای پاک معلومات به خالص نه شً. او همدا مفهوم 

َما ِفً اْْلَْرِض »علٌم ذات په ٌو بل مبارک آٌت کې داسې انځوروي: َولَْو  َنَّ

 ِ هُ ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة  َْبُحٍر َما َنِفَدْت َكلَِماُت هللاَّ ُمدُّ ٌَ َ ِمْن َشَجَرٍة  َْقاَلٌم َواْلَبْحُر  إِنَّ هللاَّ

رته د ځمكې ونې قلمونه شً ېپه تحقٌق سره كه چ. ژباړه: (ٖٔ)«َعِزٌٌز َحِكٌمٌ 

او بحر ٌې رنګ شً، وروسته له هؽې اوه نور بحرونه هم ورسره شً نو 

كلمات ٌا معلومات او علم به ختم نه شً، په تحقٌق سره هللا  (ج)پاك ید خدا

 دى.ج په هر څه باندې ؼالب او حكمت واال ذات 

له دې مبارکو آٌاتونو څخه د هللا تعالی د معلوماتو وسعت او د 

روښانولۍ اصلً مرجع چې په معلوماتو کې نؽښتې ده جوتېږي. د نړۍ 

پرمختګ او د دې عصر پرمختللو پوهانو دا ثابته کړې چې: او  مادٌات 

او توره حکومت نه شً کوالی بلکې معلومات پر هېوادونو، ټوله نړۍ او 

ٌو لبنانً فروفٌسور او د كوٌت د پوهنتون هنٌتونو حکومت کوي لکه عامه ذ

د معلوماتو انقالب ٌا طوفان  چې دې موضوع تهاستاد دكتور نبٌل جردي 

ٌعنی د « ثورة اإلتصال و المجتمع»لقب وركړى دى نوموړى په عربً ژبه

ً چې ژباړه ٌې په لٌکٌا انقالب او ټولنې، تر عنوان الندې  ړٌكو طوفانا

 ندې ډول راوړو:ال

پوهه او معلومات او  هؽه رول لوبوي كوم چې پخوا آالتو او »

وساٌلو د صنعت په بدلون ٌا انقالب كې لوباوه، بلكې دا ترې ډېر پٌاوړى 

برٌښً، ځكه چې دا ذهنٌتونو ته خطاب كوي او د ارزښتناكو هوډونو په 

فان جوړوي نٌولو كې برخه اخلً نو له همدې كبله ٌو نوى انقالب ٌا طو

 (ٗٔ)«چې د پوهې ٌا معلوماتو د انقالب ٌا طوفان په نوم ٌې نوموالى شو.

دا ثابته شوه چې د روښانولۍ ستره مرجع معلومات دي او د 

معلوماتو ستره مرجع علٌم ذات دی او همدا معلومات دي چې د روښانولۍ 
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له تهدابونه، ماڼۍ او ښکالوې جوړوي. نو ټوله روښناًٌ او روښانولً هم 

هؽه علٌم او حکٌم ذات سره ده کوم چې ټول او کامل معلومات ورسره دي 

او ستره مرَجع ٌې هم، همدؼه ذات دی  لکه چې په دې مبارک آٌت کې 

َماَواِت َواْْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفٌَها ِمْصَباٌل »فرماًٌ: ُ ُنوُر السَّ هللاَّ

َجاجَ  ٌُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة اْلِمْصَباُل ِفً ُزَجاَجٍة الزُّ يٌّ  َها َكْوَكٌب ُدرِّ ُة َكأَنَّ

ٌُِضًُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه َناٌر ُنوٌر َعلَى  ُتَها  ٌْ َكاُد َز ٌَ ٍة  ٌَّ ٍة َواَل َؼْرِب ٌَّ ُتوَنٍة اَل َشْرِق ٌْ َز

ُ اْْلَْمَثالَ  ٌَْضِرُب هللاَّ َشاُء َو ٌَ ُ لُِنوِرِه َمْن  ْهِدي هللاَّ ٌَ ٍء  ُنوٍر  ًْ ُ ِبُكلِّ َش لِلنَّاِ  َوهللاَّ

ارواښاد  د قوي تعبٌر په تفسٌر او تفهٌم كېد دؼه مبارک آٌت  (٘ٔ)«َعلٌِم

ګڼه کې  ۶۶جرٌدې په « انٌ »هـ ل کال د۰ٖٓٔعبدالهادي خان ترجمان د 

له د)اسالم چرا نازل شد( تر عنوان الندې په زړه پورې مقاله لٌکلې او 

بد اخالقٌو، مفاسدو، ظلمونو، تارٌکٌو،  ټولنه کېپه بشري  اسالم څخه دمخه

او د  سًو او داسې نورو له انسانٌت څخه لرې اعمالو ته ګوته نٌلانسان وژ

اسالم د مبارك دٌن په خپرېدو ٌې د هؽو ټولو مفاسدو د ټؽر د ټولېدو 

كې د اسالم د نور د  په عامه ذهنٌتونوځاى ٌې  رڅرګندونه كړې او پ

عک  کړي دي، نوموړي د خپلې مقالې په ترڅ کې د وړانګې منخپرېدو 

هللا نور است که به باشنده »:پورتنً مبارک آٌت مفهوم داسې وړاندې کړی

و هر کسی از مخلوق او که صاحب  -گان ارض و السموات هداٌت مٌدهد

هداٌت شد اٌن نعمت عظٌم به او از طرؾ حق رسٌد و مثال نور هداٌت او 

طاقٌست که در آن ٌک چراغ و آن چراغ در بٌن  را اٌنطور بفهمٌد که ٌک

ٌک قندٌل و آن قندٌل بطوری صاؾ و شفاؾ است مثل ٌک ستاره 

و آن چراغ از روؼن مبارک زٌتون روشن می شود که نه آن را  ،درخشٌده

باد شمال و نه باد جنوب گل مٌکند، خود بخود روشن و چون روشن شد 

ر هداٌت را در مؤمن عطاء نور، علی نور است و چون حضرت احدٌت نو
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مٌفرماٌد انشرال آن برای قبول حق روزمره زٌاد شده مٌرود و هرکسی را 

 (ٙٔ)«که مٌخواهد توفٌق آن نور را به او عطا مٌفرماٌد.

دا حقٌقت بٌا هم په وضاحت سره جوت شو چې: ټوله روښناًٌ او 

ات له معلومات له النور او علٌم ذات سره دي نو باٌد روښناًٌ د همؽه ذ

ارشاداتو څخه تر السه او ذهنٌتونه پرې روښانه شً  لکه چې په دې 

ِ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبٌنٌ »مبارک آٌت کې فرماًٌ: ژباړه: په  (۰ٔ)«َقْد َجاَءُكْم ِمَن هللاَّ

تحقٌق سره راؼی تاسو ته د هللا تعالی له لوري څخه نور)روښناًٌ، رڼا( او 

 روښانه ٌا څرګند کتاب)قران کرٌم(.

ښه جوتېږي چې د روښانولۍ مرجع هللا ج دی  په دې آٌاتونو کې

ُ »و څخه ژؼورل کېدای شً:ت انسانان له تٌاراو ٌواځې د هؽه په متابع هللاَّ

اُؤُهُم  ٌَ لَُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذٌَن َكَفُروا  َْولِ ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ ًُّ الَِّذٌَن آَمُنوا  َولِ

ٌُْخِرُجو اُؼوُت  اِر ُهْم ِفٌَها الطَّ لَُماِت  ُولَِبَك  َْصَحاُب النَّ َنُهْم ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّ

ٌعنې: هللا ج د مؤمنانو دوست دی او هؽوی له تٌارو څخه  (۰ٔ)«َخالُِدونَ 

روښانابٌو ته باسً او د کافرانو دوستان شٌطانان دي چې له روښنابٌو څخه 

 تل به پکې وي.  ٌې تٌارو ته باسً، دوي خاوندان د دوزخ دي،

ِ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبٌنٌ » َبَع ِرْضَواَنُه   َقْد َجاَءُكْم ِمَن هللاَّ ُ َمِن اتَّ ْهِدي ِبِه هللاَّ ٌَ

ْهِدٌِهْم إِلَى ِصَراٍط  ٌَ لَُماِت إِلَى النُّوِر ِبإِْذِنِه َو ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ اَلِم َو ُسُبَل السَّ

ؼلې ده تاسو ته روښناًٌ او څرګند ه درقٌق سرپه تح ژباړه: (۱ٔ)«ُمْسَتِقٌمٍ 

کتاب)قرآن(، هللا ج هداٌت کوي په دې سره هؽه چا ته چې د هللا د خوښۍ 

د سالمتۍ الرو ته او په خپل حکم سره ٌې له تٌارو څخه د رڼا په  تابع وي

 او سمې الرې ته ٌې هداٌت کوي. لور باسً

قرآن کرٌم مرَجع او  شوه چې النور ذات د روښانولۍ اصلً ثابته

نو پکار ده چې خپل ذهنٌت او د ټولنې عامه ذهنٌتونه په همدې  ،الر ده ٌې
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چې قرآن کرٌم ٌې الر او رسول صلی هللا علٌه و  همرجع روښانه کړو کوم

 سلم ٌې الرښود دی.

 م څپرکیدرٌ

 

د عامه ذهنٌتونو د تارٌکۍ سرچٌنې، او په قرآن کرٌم 

 هکې د هغو درملن

 

لعاتو او پلټنو په رڼا کې مو د روښانولۍ د تېر څپرکً د مطا

اصلً مرجع وپېژندله چې د معلوماتو ستره مرجع علٌم ذات دی او د 

روښانولۍ الره ٌې په قرآن کرٌم کې مونږ ته راښودلې او روښانه کړې ده  

او  نو ؼواړو په قرآن کرٌم کې د عامه ذهنٌتونو د روښانولۍ الرې او 

لپاره د ال ښه جوتولو او څرګندولو په موخه بېلګې وڅېړو او د لوستونکو 

ؼواړم له ٌو بل باب ٌا دروازې څخه دې سکالو ٌا موضوع ته ورننوزم، 

هؽه دا چې د څېړنې په دې برخه کې به د عامه ذهنٌتونو په تارٌکۍ او د 

هؽو په سرچٌنو ورځٌر شو او بٌا به ٌې درملنه ٌا حل الره په قرآن کرٌم 

د هؽو پر ضد ٌا مقابل ښه پېژندل کېږي، چې په  کې ولټوو، ځکه هر څه

الندې ډول به ٌې د ځٌنو سرچٌنو بېلګې ښکاره او بٌا به ٌې په قرآن کرٌم 

 کې درملنه ٌا د روښانولۍ الرې او الرښوونې څرګندې کړو:

 

 او په قرآن کرٌم کې ،جهل او ناپوهً -۳-۹

 :د هغو درملنه        
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ی ٌې  محمد شرٌؾ پاکر جهالت د حکمت ضد دی چې څېړنوال

انحراؾ  ،عبارتست از: انکار خدا  تمرد در برابر او تعالی»داسې راپېژنً:

از مسٌر فطرت و انسانٌت  بی اعتنابً به ارزشهای معنوی و فضاٌل 

او ناپوهً د پوهې ضد ده  چې  (ٕٓ)«اخالقی و مفتخر به اصالت حٌوانی.

بنسټٌزې سرچٌنې دي  د  ٌاروناپوهً( د عامه ذهنٌتونو د تدواړه)جهل او 

وانې او خپرې کې چې د دې زهرجنو چٌنو وٌالې ر هرې ټولنې په افکارو

شً هلته به د حکمت او پوهې رڼې چٌنې خړې او زرنې شً، د افرادو 

ذهنٌتونه به ٌې د تارٌکٌو په موجونو او اوهامو کې بې دراٌته قدم اخلً او 

ېلګه ٌې له اسالم څخه دمخه ځانونه به د هالکت کندو ته وراچوي. چې ښه ب

د جاهلٌت دوره ده چې د بشرٌت پر وړاندې تر ټولو کرؼېړن، تور او 

شرمونکً اعمال پکې انجام شوي کوم چې تارٌخ پرې ګواه دی. خو علٌم 

څخه  تٌاروذات د اسالم د مبارک دٌن په روښناًٌ سره خپل بنده ګان له دې 

پوهان او جاهالن له ژؼوري، د علم حصول ورباندې فرض ګرځوي  نا

َهْل »ړندو سره ورته کوي او د ال ځٌروالی په موخه د سوال په بڼه فرماًٌ:

ُرونَ  ْسَتِوي اْْلَْعَمى َواْلَبِصٌُر  ََفاَل َتَتَفكَّ ژباړه: آٌا ړانده له لٌدونکو ( ٕٔ)«ٌَ

سره برابر دي؟ آٌا تاسو تفکر نه کوئ؟. او په دې بل آٌت کې جهل او 

ته چې د روښانتٌا او روڼوالً  ه تٌاروه راښًٌ او هؽنوره هم ښ ناپوهً

ٌا رڼا کلمه کارولې « نور»ضد دي ورته کوي خو علم او پوهې ته ٌې د 

ْسَتِوي اْْلَْعَمى َواْلَبِصٌُر  َْم َهْل »چې د روښناًٌ منبع ٌا سرچٌنه ده: ٌَ َهْل 

لَُماُت َوالنُّور ً سره برابر دي؟ انده او لٌدونکژباړه: آٌا ړ (ٕٕ)«َتْسَتِوي الظُّ

او په دې مبارک آٌت کې په  .او روښناًٌ سره برابرې دي؟ ٌارېآٌا ت ٌا

ْعلَُمون»ډاګه فرماًٌ چې: ٌَ ْعلَُموَن َوالَِّذٌَن اَل  ٌَ ْسَتِوي الَِّذٌَن  ٌَ ژباړه:  (ٖٕ)«َهْل 

آٌا برابر دي هؽه کسان چې پوهېږی له هؽو کسانو سره چې نه پوهېږي؟. 
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پوهً تارٌکً ده، ناپوهً ړوندوالی ده او ناپوهً له نو په ډاګه شوه چې نا

پوهې سره ستر توپٌر لري. نو قرآن کرٌم له دې نا خوالو څخه د خالصون 

په موخه علم په هر مسلمان فرض ګرځولی دی. او د ناپوهۍ بېالبېل 

اړخونه انسانان له بېالبېلو ستونزو سره مخ کوي چې په الندې ډول به ٌې 

 وړاندې کړو:

 

 ۳-۹-۹ ًاو په قرآن کرٌم کې ٌې  د ځان په اړه ناپوه

دا د انسان لپاره ستره تارٌکً او د اوهامو دروؼجنه : درملنه

دنٌا جوړوي چې د تل لپاره انسان په خپل اصل او نسب پسې 

ډېر هؽه انسانان چې د خپل ځان او  سرګردانه او اللهانده وي 

تارٌکو وهمونو خلقت په اړه ناپوهان او جاهالن دي نو په داسې 

کې ورک شوي دي چې کله ځان د شادي بچی ګڼً او کله ٌې د 

کاڼو بوټو او وښو په څېر بې ارزښته او بې مفهومه ګڼً، خو 

خالق تعالی انسان ته د هؽه اصل او نسب ورپېژنً، وعدې ٌې 

َوإِْذ  ََخَذ »ورٌادوي او د اصلً دندې په اړه ٌې ذهن روښانوي:

َتُهْم َو َْشَهَدُهْم َعلَى  َْنفُِسِهْم َربَُّك ِمْن َبِنً آدَ  ٌَّ َم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

ا َعْن َهَذا  ا ُكنَّ اَمِة إِنَّ ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ُكْم َقالُوا َبلَى َشِهْدَنا  َْن َتقُولُوا   َلَْسُت ِبَربِّ

ژباړه: او ٌاد کړه)اې محمده( هؽه وخت چې  (ٕٗ)«َؼاِفلٌِنَ 

دې د آدم علٌه السالم څخه له واخٌسته)وعده( رب ستا له اوال

شاګانو د دوی څخه اوالدې د دوی، او شاهدان ٌې کړل دوی پر 

ځانونو باندې )او وفرماٌل هللا ج دوی ته(: آٌا زه ستاسو خپلو 

رب نه ٌم؟! ټولو ووٌل: ولې نه)ته زمونږه رب ٌې(، ګواه کړل 
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مونږ)په ربوبٌت د هللا، له دې جهته( چې و)نه( واٌا تاسو په 

ورځ د قٌامت کې چې بېشکه مونږ وو له دؼه)توحٌده( 

 ؼافالن)بې خبران(.

او په دې بل مبارک آٌت کې، معبود حقٌقی، انسان ته د 

َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ »هؽه اصلً دنده چې عبادت ده په ډاګه اعالنوي:

ْعُبُدون ٌَ  ژباړه: او مونږه نه دي پٌدا کړي انسانان (ٕ٘)«َواإْلِْنَ  إاِلَّ لِ

او پېرٌان مګر د عبادت لپاره. نو انسان باٌد خپل ټول اعمال، 

وٌناوې او افکار په همدې اډانه ٌا چوکاټ کې تنظٌم کړي او ټول د 

هللا د رضا په موخه انجام کړي د ؼٌرهللا موخه پکې شرٌکه نه 

کړي، نو په دې شکل به د هللا خوښً حاصله کړای شً  انسان د 

ه د خپلو اعمالو ماهٌت ښه پېژندالی شً، همدې نٌت په تنظٌمولو سر

د ؼٌرهللا له قٌد او بند څخه ٌې آزادوي او ذهن ٌې د خپلو ټولو 

 اعمالو، وٌناوو او افکارو په اړه روښانوي.

په دې مبارک آٌت کې خالق تعالی له ٌوې خوا دا 

څرګندوي چې انسان د آدم علٌه السالم اوالده)پٌؽمبرزاده( ده او له 

سان ته د هؽه مادي او معنوي فضٌلتونه، آسوده ګۍ، بلې خوا ان

سوداګري، پرمختګونه، پاکٌزه او ګټور خوراکونه او داسې نور 

فضاٌل بٌانوي ترڅو انسان خپل مادي او معنوي ارزښت د فضاٌلو 

ْمَنا َبِنً آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفً اْلَبرِّ »په رڼا کې روښانه ووٌنً: َولََقْد َكرَّ

ْن َخلَْقَنا  َواْلَبْحرِ  ْلَناُهْم َعلَى َكِثٌٍر ِممَّ َباِت َوَفضَّ ٌِّ َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ

ژباړه: او خامخا په تحقٌق سره مونږ ډېر عزت  (ٕٙ)«َتْفِضٌاًل 

ورکړی دی اوالدې د آدم علٌه السالم ته او سپاره کړي مو دي دوی 

دوی پر مرکباتو باندې په وچه او بحر کې او روزي مو ورکړې ده 



يې ىېو د زوښاوىلۍ  سسچيه اعامه ذهىيتىو   

 

 

37 

ته له پاکٌزه ؤ شٌانو څخه او ؼوره کړي مو دي دوی پر ډېرو هؽو 

 چې پٌدا کړي مو دي، له جهته د مرتبې او فضٌلت.

نو له پورتنٌو دالٌلو او الرښوونو څخه په ټوله معنی جوته 

شوه چې قرآن کرٌم انسان ته د خپل ځان د هر اړخٌزې پېژندګلوۍ 

 لپاره روښانه الرښود دی.

 

 ۳-۹-۲ او په قرآن کرٌم کې ٌې  لق په اړه ناپوهًد خا

د خالق په اړه ناپوهً د انسان ستره الرورکً او د اوهامو  :درملنه

په تارٌکٌو کې د ذهنٌتونو د ؼملړلً ګودال سرچٌنه ده  که د ٌو 

انسان، ګران پالر ٌا مور، چې د هؽه د خلقت ٌو سبب ٌې ګڼالی شو 

ال درکه شوي وي نو دی به د جګړو او ٌا نورو ستونزو په اثر ترې 

خپل ټول عمر د هؽه په لټه کې وي او که څوک د هؽوی په اړه څه 

پته ورکړي نو په ټول کوښښ هؽه تن سره خپلې اړٌکې ټٌنګوي تر 

څو ٌې پوره پته ترالسه او خپل مور او پالر پٌدا کړي  نو د هؽه چا 

د  حال او ګمراهً به څومره سخته وي کوم چې خپل اصلً خالق او

ومره ؼمونو، هر نعمت وربښونکی ٌې ورک کړی وي  هؽه به په څ

نا امېدٌو او د هؽه ستر ذات د پٌدا کولو په سوچونو کې ډوب وي 

کوم چې دی او هر څه ٌې پٌدا کړي دي؟! مهربان ذات د بشر 

ذهنٌتونو ته له دې سترې ؼمٌزې څخه د نجات لپاره  دا مبارک آٌت 

بٌانوي او هر انسان له دې سوچونو او ؼمونو څخه راوباسً او د 

َوإِلَُهُكْم إِلٌَه َواِحٌد اَل إِلََه إاِلَّ »ه ٌې ذهنٌتونه روښانوي:خپل خالق په اړ
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ِحٌمُ  ْحَمُن الرَّ ژباړه: او معبود د تاسو ٌو معبود دی، نشته  (۰ٕ)«ُهَو الرَّ

 بل معبود مګر همدی رحمن او رحٌم)مهربان( ذات.

همداډول د اخالص سورت نور هم د خپل خالق په اړه د 

ُ »نسان له اوهامو څخه ژؼوري: انسان ذهن روښانوي او ا قُْل ُهَو هللاَّ

َمدُ    ََحدٌ  ُ الصَّ ٌُولَدْ   هللاَّ لِْد َولَْم  ٌَ ُكْن لَُه ُكفًُوا  ََحدٌ   لَْم  ٌَ ژباړه:  (۰ٕ)«َولَْم 

وواٌه)اې محمده( چې هللا ٌو دی، هللا بې نٌازه دی، نه له هؽه څخه 

هېڅوک د هؽه  څوک زېږېدلً دي او نه هؽه له چا زېږېدلی دی، او نه

 په څېر شته.

نو جوته شوه چې قرآن کرٌم انسان ته د هؽه د خالق، رازق 

او د هر نعمت د وربښونکً د پېژندګلوۍ او د هؽه د حق د اداء کولو 

 په اړه ؼوره الرښود او د ذهنٌتونو رڼا ده.

 

 ۳-۹-۳- او په قرآن کرٌم  نهاًٌ مصٌر په اړه ناپوهً د

م او فرجام په اړه د انسان ناپوهً د د خپل انجا :کې ٌې درملنه

و، نا امېدٌو، ظلمونو او داسې نورو منفً ٌارت عامه ذهنٌتونو د

ذهنٌتونو زهرجنه چٌنه ده چې خالق تعالی ٌې د دې مبارک آٌت په 

بٌانولو سره وچوي او د عامه ذهنٌتونو د روښانولۍ امېدونه تاند 

ِ َوُكْنتُ »ساتً: َؾ َتْكفُُروَن ِباَّللَّ ٌْ ٌٌُِكْم ُثمَّ َك ٌُْح ٌُِمٌُتُكْم ُثمَّ  اُكْم ُثمَّ  ٌَ ْم  َْمَواًتا َفأَْح

ِه ُتْرَجُعونَ  ٌْ ژباړه: څرنګه تاسو په هللا ج باندې کافران  (۱ٕ)«إِلَ

کېږئ! په داسې حال کې چې تاسو مړه وئ نو راژوندي ٌې کړئ، 

بٌا به تاسو مړه کړي او بٌا به مو راژوندي کړي، بٌا به د هؽه)هللا 

 ( په لور ورګرځا.ج
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د انجام په اړه نور  واو په دې مبارک آٌت کې هللا ج د انسانان

هم د هؽوی ذهنٌتونه روښانوي او د هر عمل د حساب خبر ورکوي 

چې په دې توګه له بشري ژوند څخه د هرې ناوړې او ناحقې تړتکی 

َفَمْن  »ټولېږي، ځکه هر ٌو ٌې له ځواب ورکولو څخه په وېره کې وي:

عْ  َرهُ ٌَ ٌَ ًرا  ٌْ ٍة َخ َرهُ   َمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٌَ ا  ٍة َشّرً ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٌَ ژباړه:  (ٖٓ)«َوَمْن 

نو هؽه څوک چې په اندازې د ٌوې ذرې نٌکً کوي، و به وٌنً)جزاء 

ذرې بدي کوي. و به  د هؽې( او هؽه څوک چې په اندازې د ٌوې 

 وٌنً)جزاء د هؽې(.

ٌم د انسان د انجام او فرجام په نو څرګنده شوه چې قرآن کر

اړه د هؽه ذهن روښانوي د حساب او کتاب وعده ورکوي او هؽوي په 

خپل ژوند کې نېکٌو ته بلً او له هر راز بدٌو، بې عدالتٌو او حق تلفٌو 

 څخه ٌې ژؼوري.

 

 ۳-۹-۴- ًد عصری علومو، تمدن او نړۍ په اړه ناپوه 

او ساٌنسً علومو  له عصري :او په قرآن کرٌم کې ٌې درملنه

و او وروسته ٌارناپوهً هم د تپرمختګونو او نړۍ څخه ناخبري او 

پاتې کېدو ٌوه سرچٌنه ده چې بٌا هم قرآن کرٌم ټول بشرٌت د خپلو 

څخه ژؼوري او د نړۍ  روٌاپه واسطه سره انسان له دې ت ارشاداتو

ې د بېالبېلو علمونو په ترالسه کولو کې ٌې ګړندۍ کوي او د هؽو پت

َماَواِت َوَما ِفً اْْلَْرِض »ورکوي: َر لَُكْم َما ِفً السَّ َ َسخَّ  َلَْم َتَرْوا  َنَّ هللاَّ

ُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنةً  ٌْ ِر  ،َو َْسَبَػ َعلَ ٌْ ِ ِبَؽ ٌَُجاِدُل ِفً هللاَّ َوِمَن النَّاِ  َمْن 

ه وٌنا تاسو چې په ( ژباړه:آٌا نٖٔ«)ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب ُمِنٌر
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تحقٌق سره هللا ج ګرځولً دي د تاسو لپاره هر هؽه څه چې په 

آسمانونو کې دي او هر هؽه څه چې په ځمکه کې دي او پوره کړي 

ٌې دي پر تاسو باندې خپل ظاهري او باطنً نعمتونه، او ځٌنې له 

خلکو څخه دي چې جګړې کوي په الره د خدای پاک کې بې له علم 

 له سمې الرې او ښکاره کتاب څخه.څخه او بې 

او د دې بل آٌت شرٌؾ له محتوی څخه بٌا هم انسان دې ته 

هڅوي چې له هر شً څخه د ګټې اخٌستلو په لټه کې شً! ځکه هر څه 

 ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما ِفً اْْلَْرض»د دوی لپاره پٌدا شوي دي:

ړي ٌې دي د تاسو ( ٌعنې هللا ج هؽه ذات دی چې پٌدا کٕٖ«)َجِمًٌعا

 لپاره ټول هؽه څه چې په ځمکه کې دي.

او په دې مبارک آٌت کې انسانان او پېرٌان پر فضا باندې د 

مسلط کېدو، سٌاراتو ته د ختلو او فضا ته د سپوږمکٌو د لېږدولو...او 

ا َمْعَشَر »د داسې نورو فضابٌاتو او علمونو په ترالسه کولو پوهوي:  ٌَ

َماَواِت َواْْلَْرِض اْلِجنِّ َواإْلِنْ  ِ  إِِن اْسَتَطْعُتْم  َْن َتْنفُُذوا ِمْن  َْقَطاِر السَّ

ژباړه: ای قوم د انسانانو او پېرٌانو!  (ٖٖ)«َفاْنفُُذوا اَل َتْنفُُذوَن إاِلَّ ِبُسْلَطانٍ 

که کوالی شا چې د آسمانونو او ځمکې له څنډو څخه ووځا، نو 

 سره.ووځا  نه شا بهر کېدالی مګر په قوت 

كې خالق تعالى د ځمكې او آسمانونو له آٌت او په بل مبارك 

نورو شٌانو څخه د اوسپنې نعمت ته ٌوه ځانګړې پاملرنه كوي او د دې 

اړوي چې د ژورنالٌزم  ورعنصر قوت، صالبت او ګټو ته زمونږ پام 

د وساٌلو په جوړولو، كارولو، چاپولو، لٌږدولو، خپرولو، لٌدلو، 

و او داسې نورو برخو كې هم ترې د پام وړ ګټه اخٌستل اورٌدلو، ثبتول

كېږي او په مجموع كې د ټولنې د بېالبېلو ستونزو د حل په موخه 



يې ىېو د زوښاوىلۍ  سسچيه اعامه ذهىيتىو   

 

 

41 

َو َْنَزْلَنا اْلَحِدٌَد فٌِِه »:اړتٌا لريزٌاته كارول كېږي او ټولنه ورته ډېره 

نه، چې په مونږه رالېږلې ده اوسپ ژباړه:( ٖٗ)«َبأٌْ  َشِدٌٌد َوَمَناِفُع لِلنَّا ِ 

 ډېره پٌاوړتٌا او د خلكو لپاره ګټې دي. -دې كې سخته جګړه

او په دې مبارک آٌت کې انسانانو ته له خپلو الرښوونو 

وروسته د پند اخٌستلو توصٌه کوي تر څو انسانان د هللا ج له 

الرښوونو څخه ځانونو ته د بېالبېلو علمونو الرې پرانٌزي او په 

َوَهَذا ِصَراُط »ونه هوسا او برٌالً کړي:واسطه ٌې خپل دواړه ژوند

ُرونَ  ،َربَِّك ُمْسَتِقًٌما كَّ ذَّ ٌَ اِت لَِقْوٍم  ٌَ ْلَنا اآْل ژباړه: او دا)قرآن(  (ٖ٘)«َقْد َفصَّ

مستقٌمه الره د رب ستا ده، په تحقٌق سره بٌان کړي دي مونږه خپل 

 آٌاتونه لپاره د هؽه قوم چې پند اخلً.

 تعالی مونږ ته د ځمکې د مخ او او په دې مبارک آٌت کې هللا

َتل له خزانو څخه د ګټې اخٌستو، سٌاحت ٌا ګرځېدو، کښت او تجارت 

ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض َذلُواًل َفاْمُشوا ِفً َمَناِكِبَها »الرې راښًٌ:

ِه النُُّشورُ  ٌْ و ژباړه: هؽه داسې ذات دی چې تاس (ٖٙ)«َوُكلُوا ِمْن ِرْزِقِه َوإِلَ

ته ٌې ځمکه رام کړې ده، نو د هؽې پر اوږو باندې وګرځا او له 

 رزق څخه ٌې وخورئ او هؽه ته ورګرځېدونکی ٌاست.

همدا راز په دې مبارک آٌت کې د ځمکې او آسمانونو کابنات 

د انسان د خدمت او ګټو لپاره ګڼً او د هؽو په اړه انسان تفکر ته 

خره انسان د هؽو شٌانو په اړه رابولً چې په هر څه کې تفکر کول باآل

د ګټو الرو چارو او ارزښت ته ځٌر کوي، د کابناتو او نړۍ په اړه ٌې 

ا فِی »ذهن روښانوي او په عصري علومو ٌې پوهوي: َر لَکُم مَّ َوَسخَّ

ٰمٰو  نُه، إنَّ ِفی ٰذلِکَ ْلٰ  تِ السَّ لَِّقوٍم  تٍ ٌٰ َوَما ِفی اْلرِض َجِمٌعاً مِّ

َتَفکَُّروَن. ژباړه: او مسخر كړي دي هللا ج تاسو ته ټول هؽه څه  (۰ٖ)«ٌَ
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چې په آسمانونو او ځمكې كې دي، په ٌقٌن سره چې دې عملٌې كې 

نښې)عبرتونه، عالٌم د سوكالۍ اوګټې( دي لپاره د هؽه قوم چې فكر 

كوي)د خالق تعالى د عظمت په ښه پېژندلو او له دې شٌانو څخه د ګټې 

 اخٌستنې په الرو كې(.

ه شوه چې هللا ج په قرآن کرٌم کې تر کومه حده انسان نو جوت

ته د پرمختګونو او عصري علومو پتې ٌا آدرسونه ورکړي او د 

 ترالسه کولو الره ٌې ورته څومره پرانٌستې او روښانه کړې ده!

 

 ۳-۹-۵- او په  اړه ناپوهً د عامه اړٌکو، او اطالعاتو په

و بله ستره مرجع ٌاردا هم د ذهن د ت: قرآن کرٌم کې ٌې درملنه

ده چې د اسالم د دٌن د الرښوونو په واسطه سره په څرګنده درمل 

او د ذهنٌتونو د روښانولۍ جوګه کېږي  له هر څه وړاندې د بهرنٌو 

اړٌکو او نړٌوال سٌاست په اړه اسالمً ټولنې ته در  ورکوي: 

ُهوُد َواَل النََّصاَرى َحتَّى تَ » ٌَ ِبَع ِملََّتُهمْ َولَْن َتْرَضى َعْنَك اْل قُْل إِنَّ ُهَدى  ،تَّ

َبْعَت  َْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن  ِ ُهَو اْلُهَدى َولَِبِن اتَّ هللاَّ

ًٍّ َواَل َنِصٌرٍ  ِ ِمْن َولِ (: ژباړه: او له سره به راضً نه شً له ۰ٖ«)هللاَّ

تر هؽو چې د دوی د دٌن  تا څخه)اې محمده( ٌهودٌان او نصرانٌان

متابعت وکړې، وواٌه چې په تحقٌق سره الره ښودل د خدای پاک 

همدؼه هداٌت ده، او که متابعت وکړې ته د خواهشاتو د دوی 

وروسته له دې چې راؼی تاسو ته)هداٌت( له علم)د خدای پاک( 

 څخه، نه به وي تا لره له خدای پاک څخه کوم دوست او مددګار.
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آٌت د بشرٌت تر منځ د اړٌکو د ټٌنګښت ؼوره  او دا مبارک

ٌر لِلَِّذٌَن »دلٌل ده: ٌْ ِبٌِل َذلَِك َخ َفآِت َذا اْلقُْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكٌَن َواْبَن السَّ

ِ َو ُولَِبَك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  ( ژباړه: نو ورکړئ خپلوانو، ۱ٖ«)ٌُِرٌُدوَن َوْجَه هللاَّ

و ته د هؽوی حق)په مالونو او اعمالو مسکٌنانو او مسافرانو ٌا مېلمون

کې(، دا)عمل( ؼوره ده د هؽو کسانو لپاره چې د هللا تعالی خوښً 

 ؼواړي او همدوی برٌالً دي.

په دې مبارک آٌت کې خالق تعالی د دې په څنګ کې چې 

چې هؽه ٌو شهزاده نه بلکې  -انسان خپل اصل او نسب ته متوجه کوي

ٌا « تعارؾ»د -پٌؽمبرزاده دی له هؽې مرتبې څخه هم لوړ، ٌو

ٌَُّها »پېژندګلوۍ او د اړٌکو د ساتلو ارزښت ته ٌې هم پام وراړوي: ا  َ ٌَ

ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َو ُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِبَل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ  اُ  إِنَّ النَّ

 َ ِ  َْتَقاُكْم إِنَّ هللاَّ اې خلکو بېشکه  ( ژباړه:ٓٗ«) َعلٌٌِم َخِبٌرٌ  َْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

مونږ پٌدا کړي ٌاستا تاسې له ٌو سړي او ٌوې ښځې)آدم علٌه السالم 

او بً بً حوا( څخه، او بٌا مې ډلې ډلې او قبٌلې قبٌلې ګرځولً ٌاست 

لپاره د دې چې سره وپېژنا، بېشکه ؼوره ستاسو په نزد د هللا ج متقً 

هللا تعالی ښه پوه او خبردار دی)په هر څه تر د ستاسو دی، بېشکه 

 باندې(.

خالق تعالی په پورتنً آٌت شرٌؾ کې د انسانانو تر منځ د 

پېژندګلوۍ او اړٌکو د تړلو او ساتلو په اړه بشرٌت ته ستر در  

ورکوي تر څو د همدې اړٌکو پر تارونو ٌو بل ته د هللا دٌن ورسوي 

تګونو او برٌالٌتوبونو الرې او او د دواړو ژوندونو د آسوده ګٌو پرمخ

نظرٌات ٌو له بل سره شرٌک کړي. همدارنګه خالق تعالی د دې 

اړٌکو د رٌښو، تارونو او ښاخونو په اوبدل شوو او تړل شوو شبکو 
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اړٌکو په دې ارتې نړۍ کې له د کې ؼوره ک  هؽه ګڼلی چې هؽه 

اړٌکو کې خداٌه ووېرېږي ٌعنې له خپل ځان، خالق او چاپېا سره په 

له خداٌه ډار ولري ٌا په بل عبارت خپل افکار او ذهنٌت سالم کړي، له 

خپل خالق سره د هللا د فرمان مطابق اړٌکه ټٌنګه کړي او له 

چاپېا)انسان، حٌوان، نبات، جماد، ؼاز...( سره هم خپله اړٌکه د 

فساد پر بنسټ نه بلکه د صالل او اصالل پر بنسټ ټٌنګه کړي. د دې 

ت شرٌؾ له وروستۍ جملې څخه مونږ ته دا در  هم راکول کېږي آٌ

چې په اړٌکو کې باٌد وړتٌا او ؼوره انسانً سلوکو)تقوی( ته ارزښت 

ورکړل شً نه مجرد پېژندګلوۍ ته  لکه خالق تعالی ته په نزدېوالً 

 کې چې د تقوی اصل ارزښت لري نه ښکال او تنه.

نږ ته د نورو وګړو له او په دې مبارک آٌت کې هللا تعالی مو

حال او احوال څخه د خبرېدو او له هؽو څخه د پند اخٌستلو امر کوي 

او له دروغ تړلو څخه مو په شدت سره منع کوي، ځکه درواغ د 

اړٌکو د خرابوالً ستر المل جوړوي، که دا اړٌکې له خپل خالق سره 

ُسَنٌن َفِسٌُروا ِفً  َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلُِكمْ »وي او ٌا د هؽه له مخلوق سره: 

ِبٌنَ  َؾ َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ ٌْ (. ژباړه: په تحقٌق سره ٔٗ«)اْْلَْرِض َفاْنُظُروا َك

تېرې شوي دي مخکې له تاسو څخه ډېرې حادثې، نو وګرځا پر 

ځمکه او وګورئ چې څرنګه و عاقبت د دروؼو تړونکو)په خپلو 

 رسوالنو باندې(.

ر ذات مونږ ته د بشري ټولنې د او په دې مبارک آٌت کې خبٌ

اړٌکو د نه خرابېدو لپاره د ٌوبل له حال او خبرونو څخه د خبرېدلو په 

وخت کې مونږ ته خبري ارزښتونه راپېژنً چې عبارت له صحت او 

دقت ٌا رېښتٌنولۍ او ځٌرنې څخه دي ترڅو د ټولنوالو ترمنځ اړٌکې 
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ها الذٌَن آمنوا إن جاءكم ٌا  ٌ»بې له ستونزو په همدې بنسټونو ټٌنګې شً:

 (ٕٗ)«فاسٌق بنبأ فتبٌنوا  ن ُتِصٌُبوا قوماً بجهالٍة َفُتصبُِحوا َعلى ما َفَعلُتم ناِدِمٌن

ژباړه: اى هؽو كسانو چې اٌمان مو راوړئ كه چېرته راؼى تاسو ته كوم 

فاسق او بدكار په ٌوه خبر سره، نو تاسو ښه تحقٌق پكې وكړئ ، له جهته د 

ې وبه رسوئ تاسو ٌوه قوم لره ضرر او تاوان په ناپوهۍ سره وېرې د دې چ

       تاسو په هؽه څه سره چې عمل مو كړى دى خفه او پښېمانه. انو وبه ګرځ

نو له پورتنٌو آٌتونو او دالٌلو څخه ښه جوته شوه چې قرآن کرٌم د 

اړٌکو په ټٌنګولو او د اطالعاتو د ال  ته راوړلو په اړه ؼوره الرې 

 ه کړي دي.روښان

 

 د آزادۍ نشتوالی -۳-۲

 او په قرآن کرٌم کې ٌې درملنه: 

د آزادۍ نشتوالی که فکري وي ٌا جسمً د تارٌکٌو او نه 

پرمختګ ستره سرچٌنه ده چې د اسالم دٌن دواړه رد کړي دي او انسان ٌې 

ځٌنو اصحابانو حتی د بنده له بنده ګۍ او فکري زندان څخه ژؼورلی. 

پل شخصً مالونه د مرٌانو په آزادولو کې وقؾ کړي او رضی هللا عنهم خ

د اسالم دٌن د دې الرې د تعقٌب لپاره ؼوره الرې ښوولً دي چې ٌوه له 

هؽو څخه ٌې د قسم کفاره ده. همدارنګه ٌې د فکري آزادۍ، تر داسې حده 

ستره انسان ته د خپل خالق د عبادت او عقٌدې پورې مالتړ کړی چې حتی 

د انسان د  ختٌار ده نه په اجبار  او دا موضوع په قرآن کېپه ا أله هممس

فكر او بٌان د آزادۍ او خپلواكۍ تر ټولو ؼوره بېلګه ګڼل كېږي په داسې 

حال كې چې شرك د خداى پاك په وړاندې تر ټولو عظٌمه ګناه ده او خالق 

تعالى ډېر پرې خواشٌنى كېږي خو سره له هؽې ٌې هم په خپل كالم كې 
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بر د دٌن ٌعنې نشته زور او ج (ٖٗ)«ال إکراه فی الدٌن...»دي چې: فرماٌلً

په قبلولو كې. نو پاك خداى انسان په خټه، طبٌعت او فطرت كې آزاد پٌدا 

كړى دى خو د انسانٌت سمه او روښانه الره ٌې هم مونږ ته څرګنده كړې 

قد تبٌن »...لكه څنګه چې د پورتنً آٌت شرٌؾ په دوام ٌې فرماٌلً: ،ده

ٌعنې په تحقٌق سره سمه او روښانه الر جوته او ښكاره ده « الرشد من الؽً

له ناسمې او وركې الرې څخه. او په ٌو بل ځاى كې څښتن تعالى مونږ ته 

ُب الََرٌَب ِفٌِه »د سمې الرې پته راكوي او مراجع ٌې راښا: ـٰ ٰذلِکَ الکِـت

ِقٌَن. په  ،څ شك او شبهه نشتهې هېٌعنی دؼه کتاب)قران( ک (ٗٗ)«ُهًدی لِّلُمتَّ

)د سمې الرې د موندلو( هداٌت دى لپاره د متقٌانو)هؽه كسان چې ،دې كې

په خپلو اعمالو كې خداى پاك په ځان باندې شاهد او ناظر ګڼً او له هؽه 

 څخه وېرېږي.(.

هؽوى سمې  او بٌا انسان ته د خداى پاك له لوري د هداٌت رالېږل

له د انسان د فطري او فكري آزادۍ حقٌقت او روښانه الرې ته رابلل په خپ

نه نو څښتن تعالى كوالى شول چې زمونږ عقٌدوي، ه ره كوي كېرابرس

مذهبً او فكري نظام او ژوند ٌې هم داسې خلق كړى واى لكه د انسان 

 تنفسً سٌستم، د زړه حركات د وٌنې جرٌان، د سترګو رپېدل او داسې نور

ان ژوند امكان نه لري او مونږ ته پكې جهازونه چې بې له هؽو د انس بدنً

اختٌار نده راكړ شوى نو داچې زمونږ عقٌدوي، مذهبً او فكري نظام ٌې 

په دې ډول نه بلكې آزاد پٌدا كړى دى چې دا فطرت د انسان د مخٌرتوب، 

آزادۍ او خپلواكۍ نښه ده او همدا ډول آزادي د انسانانو د طبٌعت، فطرت 

 د خوښۍ چٌنه ده. او عادت ؼوښتنه او د هؽوى

څخه د انسان په طبٌعت او د  پوه او متخصصخالق تعالى له هر 

هؽه په ګټو او ضرر ښه پوهېږي ځكه د دې مصنوع صانع هللا دى نو بې له 
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شكه چې د ژوند كولو تګالره ٌا په اوسنۍ اصطالل كتالك ٌې هم هؽه تر 

هؽوى څخه  بل هر چا بهتر جوړوي نو ځكه ٌې د انسان د ګټو په خاطر له

ځٌنې آزادۍ چې د انسان په ضرر تمامېږي سلب كړي او هؽه آزادۍ چې د 

او انسان د طبٌعت ؼوښتنه وي او په ګټه ٌې تمامېږي ور په برخه كړي 

 ذهنٌتونه ٌې پرې روښانه کړي دي.

 

  ٌا بخٌلً خلب   -۳-۳

 ٌې درملنه: او په قرآن کرٌم کې       

په هر زړه باندې خوره شوه هؽه خړه ورېځ ده چې  تٌاروبخل د 

نو په تور تمونو او لوخړو کې ٌې د ځان او د بل حقوق تر پښو الندې 

ا َمْن  َْعَطى َواتََّقى»کوي، چې قرآن کرٌم ٌې داسې درملنه کوي: َق   َفأَمَّ َوَصدَّ

ٌُْسَرى  ِباْلُحْسَنى ُرهُ لِْل سِّ ٌَ ا َمْن َبِخَل َواْسَتْؽَنى  َفَسُن بَ   َو َمَّ   ِباْلُحْسَنى َوَكذَّ

ُرهُ لِْلُعْسَرى سِّ ٌَ ى  َفَسُن ٌُْؽِنً َعْنُه َمالُُه إَِذا َتَردَّ َنا لَْلُهَدى  َوَما  ٌْ ( ژباړه: ٘ٗ«)إِنَّ َعلَ

هؽه چا چې )له خپل مال څخه( څه ورکړل او له خداٌه ووېرېده، او تصدٌق 

ٌو ٌې وکړ د نېکۍ)قرآن، رسول ص او د نېکو اعمالو( نو هؽه ته به د آسان

په لور تګ آسانه کړو، او هؽه چا چې بخٌلً او سرؼړونه وکړه او تکذٌب 

ٌې وکړ د نېکۍ نو هؽه ته به د سختٌو په لور الره آسانه کړو، او مال به 

ٌې له هؽه څخه)عذاب د خدای( دفع نه شً کړای کله چې په عذاب کې 

 واچولی شً  په تحقٌق سره د سمې الرې ښودل پر مونږ دي.

دروازه هم قرآن کرٌم بنده  وره تٌارهه شوه چې د بخٌلۍ تنو څرګند

کړې ده او ذهنٌتونه ٌې د لورېٌنې، مرستې او بل ته د خدمت په رڼا روښانه 

 کړي دي.
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 حسد -۳-۴

 او په قرآن کرٌم کې ٌې درملنه:      

و او د خپلو افکارو د وژلو او بېځاٌه مشؽولولو تپه ٌارحسد د ت 

بدبخته انسان ورننوځً نو بٌا به د ورځې په رڼا او د  تٌاره نړۍ ده، که کوم

شپې په تٌارو کې له ځان او جهان سره د خٌال په نړۍ کې په جګړه بوخت 

وي، د نړۍ پرمختګونه او د بل علمی او مادي ال  ته راوړنې به ٌې 

سخت ځوروي او تل به له خپلو افکارو سره ال  او ګرېوان وي  که وواٌو 

او د روؼتٌا  د افکارو او حافظې وېرو  ٌا مېکروب چې حسد د انسان

نو بالکل پرځای خبره ده ځکه ذهن او افکار داسې مشؽولوي  ید وژونکی

او بطً کوي لکه کمپوٌوټر چې په وېرو  اخته شً او له هر کار او 

ذهن د انسان د وجود د هر فعالٌت او سٌستم  .پرمختګ څخه ٌې پاتې کړي

فٌزٌکً او معنوي ذهن نارامً د وجود په ټولو د کنترول مرکز دی نو د 

سٌستمونو، فعالٌتونو او په اصطالل سافت وٌرونو منفً اؼېز کوي چې په 

 .له السه ورکويپاٌله کې انسان خپله روؼتٌا هم 

د حسد د اضرارو په اړه د انٌ  د جرٌدې مؤس  ؼالم محی 

نٌز هر خوبی نارضابی است  حسد که بد تر از شکاٌت و»الدٌن انٌ  لٌکً:

را زوال مٌدهد. جمال رول، و جمال عقل و جمال صحت و طراوت چهره 

را گم مٌکند. پ  تا مٌتوانی از اظهار نارضابی و شکاٌت و از حسد دور 

باش. اٌن است وصٌت های صحی من که بتو گفتم. و هر چند در متابعت 

نچه صحت آنها پابند شوی همانقدر از احتٌاج طبٌب مستؽنی خواهی شد. چنا

 (ٙٗ)«رکن اولٌن سعادت است.
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په پورتنً متن كې په رٌښتٌا سره د ژوندانه د سوكالۍ او خوښۍ »

لپاره داسې قوي مطالب او الرښوونې وړاندې شوي دي چې په عملً كولو 

ٌې نه تنها د ژوندانه د خوښۍ او سوكالۍ ګټه ترالسه كېږي بلكې په روحً، 

داسې نورو برخو كې هم رؼنده او  دٌنً، روانً، روؼتٌاًٌ، اقتصادي او

برٌالى رول لري. نو دا مطلب د عامه ذهنٌت په روښانولو كې هم سترې او 

پٌاوړې اؼېزې ځلوي ځكه په داسې قوي بڼه او طرز لٌكل شوى چې د هر 

انسان رول، روان، عواطؾ، ذهنٌت او افكار د هؽو قبلولو ته آماده 

 (۰ٗ)«كوي.

 او روؼتٌا ته د دې ذهنمونږ  خالق تعالی له همدې کبلهنو  

ښًٌ او له ارلولو الره وژونکً وېرو  په مقابل کې د انتً وېرو  د انسټا

قُْل  َُعوُذ »هللا ج ته په پنا وړلو مأموروي:  مووېرو  څخه خطرناک دې 

فَّاَثاِت ِفً َوِمْن َشرِّ النَّ   َوِمْن َشرِّ َؼاِسٍق إَِذا َوَقبَ  ،ِمْن َشرِّ َما َخلَقَ   ِبَربِّ اْلَفلَقِ 

( ژباړه: وواٌه چې پنا وړم رب د سهار ۰ٗ)«َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ   اْلُعَقدِ 

ته، له شر د هؽه څه چې پٌدا کړي ٌې دي، او له شر د شپې څخه کله چې 

تپه تٌاره شً، او له شر د پو کوونکو څخه)د سحر او جادو( په ؼوټو کې، 

 له چې خپل حسد څرګند کړي.او له شر د حسد کوونکو څخه ک

د پورتنً مبارک سورت تعبٌراتو، کلماتو او استعارو ته که ځٌر 

شو نو د حسد اصلً توروالی او اضرار به ښه وپېژنو: لومړی دا چې حسد 

داسې بد ذهنً مکروب دی چې په مادي او عادي موادو او موضوعاتو ٌې 

تر ذات باندې پنا ؼوښتل درملنه ناممکنه ده نو ځکه ٌې د درملنې لپاره په س

ښودل شوي دي. دوهم دا چې خالق تعالی په دې مبارک آٌت کې ځان ته 

رب د سهار)سپٌده دم( خطاب کړی، او د سهار خاصٌت دا ده چې تٌارې له 

منځه وړي نو هللا ج ته پنا وړل هم د حسد تورې او داسې نورې تٌارې له 
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وي  درٌم ٌې انسان له شر د منځه وړي او انسان لکه د سهار په څېر تازه ک

شپې څخه د هللا په لور پنا وړلو ته متوجه کړی، له دې څخه مونږ هؽه 

اړٌکو ته چې د شپې د تٌارو او د حسد د تٌارو تر منځ دي ځٌر کوي. 

څلورم: له ډېر حسد څخه راټوکېدلً سحر او جادو له شر څخه مو د خدای 

باندې سحر کول له انتها حسد په لور پنا وړلو باندې مأموروي ځکه په چا 

څخه داللت کوي چې په هؽه انسان ٌې د ژوند ښېګڼې نه لورېږي او د هؽو 

د پرې کولو په موخه سحر ته متوسل کېږي. په پنځم قدم کې بٌا له څو 

تارٌکٌو او استعارو وروسته د حسد کلمه په څرګنده ٌادوي او د حسد له 

 لو الره راښًٌ.تارٌکٌو څخه د خدای پاک په لور پنا وړ

و او وٌروسونو څخه ٌارقرآن کرٌم مونږه د حسد له ت نو وٌنو چې

 هم ژؼوري او د نجات الرې ٌې راښً.

 

 د اړٌکو پرېکول)قطع صله رحمً( -۳-۵

 او په قرآن کرٌم کې ٌې درملنه:       

او جهالت  د عامه ذهنٌت د تٌاروړٌکو پرېکول له دوستانو سره د ا

ې چې انسان د انعزال او زوال په داسې پنجرې ک ده لستر المداسې ٌو بل 

ساتً کومه چې مېلې ٌې د حسد، کٌنې، بؽض، قهر، ډار او باآلخره د  بندي

شوي وي چې نه بل زړه  شپږ اړخٌزو چړو څخه جوړې داسې جنون له

 بدههمالته په دې  بلکېدې کوالی شً او نه هم خپله ترې وتالی شً ورنٌـږ

د له بلې خوا او  څښً د خپل زړه او رګونو وٌنېا له ٌوې خوپنجره کې 

وجود او اعصابو حجرات خوري او له درٌم لوري څخه له پنجرې څخه د 

باندې دوستانو زړونه او السونه په وٌنو لړي ځکه هؽه دوستان ٌې چې له 
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د هؽه په حال  دې پنجرې څخه د باندې د دوستۍ په آزاده فضا کې اوسېږي

وځً خو هؽه چې د دې تنګې پنجرې په دننه کې بند ده ٌې په رٌښتٌا زړه س

او خپل ټول ؼمونه له هؽوی  برخالؾ ٌې هؽوی ته له قهره وٌنې ځوښېږي

لوري څخه د دې اعمالو په واسطه له  مهم او خطرناک او له څلورم انګېري

چې له دٌ  کې خپل خالق سره خپله رابطه شلوي ځکه په ٌو مبارک ح

ُ  عاٌشې ًَ هللاَّ ِه َوَسلَّمَرُسوُل هللِا صَ څخه رواٌت ده  َعْنَها َرِض ٌْ ُ َعلَ  لَّى هللاَّ

 فرماٌلً دي چې:

ِحَم ُمَعلََّقٌة ِباْلَعْرشِ » ُ : َتقُولُ  إِنَّ الرَّ ، َوَمْن َمْن َوَصلَِنً َوَصلَُه هللاَّ

 ُ  (خپلوي پاللرحم ) په تحقٌق سره -)صحٌح البخاري( (۱ٗ)«َقَطَعِنً َقَطَعُه هللاَّ

چا چې زه وپاللم نو هللا تعالی ٌې  :او واًٌ معلق)تړلی( دیش پورې په عر

له خپل رحمت او مهربانۍ سره وصل کوي، او چا چې زه پرې کړم نو هللا 

 تعالی له هؽه سره خپلې اړٌکې پرېکوي.

په صحٌحو رواٌاتو کې له رسول صلی هللا علٌه و سلم څخه 

ال : »دي ه ٌې فرماٌلًد اړٌکو د نه پرېکون په اړرواٌت شوی دی چې 

َتَقاَطُعوا، َوال َتَداَبُروا، َوال َتَباَؼُضوا، َوال َتَحاَسُدوا، َوُكوُنوا ِعَباَد هللاِ 

بل ته شا مه اړوئ، او ٌو بل سره  واړٌکې مه پرېکوئ، او ٌ -(ٓ٘)«إْخَواًنا

ورورګلوۍ په  د بؽض مه کوئ، او ٌو بل سره حسد مه کوئ او ٌو بل سره

  پاک مخلص بنده ګان شا.فضا کې د هللا

َفإِنًِّ َسِمْعُت »له علً بن ابی طالب رضً هللا عنه څخه رواٌت ده:

ِة  ِن  َْعَظُم ِمْن َعامَّ ٌْ قُوُل : إِنَّ َصالَل َذاِت اْلَب ٌَ ِه َوَسلََّم ،  ٌْ ُ َعلَ  ََبا اْلَقاِسِم َصلَّى هللاَّ

اِم َواْنُظُروا إِلَى َذِوي  َْرحَ  ٌَ الِة َوالصِّ ُكُم الصَّ ٌْ ُ َعلَ ُن هللاَّ ٌَُهوِّ اِمُكْم َفِصلِوُهْم 

فرماًٌ: په ضی هللا عنه څخه رواٌت ده چې له علً ر -(ٔ٘)«اْلِحَسابَ 

تحقٌق سره ما اورېدلً دي له ابوالقاسم صلی هللا علٌه وسلم څخه چې 



يې ىېو د زوښاوىلۍ  سسچيه اعامه ذهىيتىو   

 

 

52 

په ټولنه کې له کلونو لمانځه فرماٌلً ٌې دي: په تحقٌق سره صلح او آشتً 

، او توجه وکړئ خپلو اقاربو ته او اړٌکې ا ارزښته دهب او روژې څخه

 .ورسره ټٌنګې وساتا! هللا پاک به تاسو سره په آسانۍ سره حساب وکړي

بدون له شرعً مبرر څخه او هؽه ک  چې له خپلوانو سره 

ْدُخُل »خپلولً شلوي نظر په دې مبارک حدٌ  جنت ته نه داخلېږي: ٌَ ال 

ٌُرِ  َة َقاِطٌع َقاَل  ِحماْلَجنَّ ٌا رشته  ٌعنې څوک چې له خپلوانو -(ٕ٘)«ٌُد الرَّ

 .سره اړٌکې پرې کوي جنت ته نه داخلېږي دارانو

او هؽه عمل چې ژر ٌې د هللا پاک له لوري بدله ورکول کېږي 

هؽه رحم ٌا د اړٌکو پالل دي، که چا وپاللـه نېکه بدله او که ٌې وشلوله بده 

َقاَل »:رک حدٌ  کې چې راؼلً، لکه په دې مبابدله ورته ورکول کېږي

ِه َوَسلََّم:" ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َل هللاُ تَ  َرُسوُل هللاَّ ٌَُعجِّ َعالَی ما ِمْن َذْنٍب  َْجَدُر  َْن 

ِخُر لَُه فً اآلِخَرِة ِمْثُل اْلبَ  دَّ ٌَ ا َمَع َما  ٌَ ْن ِحِم لَِصاِحِبِه اْلُعقُْوَبَة فً الدُّ َعِة الرِّ ٌْ ْؽًِ َوَقِط

اَنِة َواْلکِْذبِ َواْلخَ  ِحِم، ٌَ اَعِة َثَواًبا ِصلَُة الرَّ ِت َحَتی  إِنَّ  َْعَجَل الطَّ ٌْ إِنَّ  َْهَل اْلَب

ْكُثُر َعَدُدُهْم إَِذا  ٌَ اًرا، َفَتْنُمو  َْمَوالُُهْم، َو ُكوُنوَن فُجَّ ٌَ رسول -(ٖ٘)«َصلُوا"اوَ تَ لَ

ٌې د اخروي صلی هللا علٌه و سلم فرماٌلً دي: هېڅ ٌوه ګناه چې مرتکب 

عذاب دمخه د عاجل دنٌوي عذاب مستحق دي، له دې بله نشته چې څوک د 

ٌو چا په حقوقو تېری وکړي او درواغ وواًٌ، او هؽه نېک کار چې د 

آخرت له ثوابونو دمخه د عاجل دنٌوي اجر او ثواب ډېر مستحق دی، 

ر خپلوي پالل دي، تر دې چې امکان لري، د کورنۍ ؼړي که څه هم ګناهګا
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 وي خو د خپلوۍ د پاللو له امله ٌې په ځان او مال کې هللا ج برکت اچوي. 

 .(*):ٌاده شوې هم همدا موضوع په ٌو بل حدٌ  کې

نَّ  ََبرَّ اْلِبرِّ ِصلَُة اْلَولَِد  َْهَل ُودِّ إ»په بل حدٌ  کې راځً چې: 

هِ  ٌْ  ٗ٘« َِب

تانو ده چې د رحم د له منځه وړلو او د دوس بد عادتهؽه  همقهر

تر منځ د اړٌکو پرې کولو ته الره هواروي نو له همدې کبله خالق تعالی او 

رسول صلی هللا علٌه و سلم له قهر څخه منع کړې او هؽه کسان چې د قهر 

له ضد عادتونو لکه صبر، عفو، نٌکً او د قهر هظمولو څخه کار اخلً 

 مرتبې ورکړي دي لکه خالق تعالی چې په دې اړه فرماًٌ:

َماَواُت َواْْلَْرضُ َوسَ » ٍة َعْرُضَها السَّ ُكْم َوَجنَّ  اِرُعوا إِلَى َمْؽِفَرٍة ِمْن َربِّ

ِقٌنَ  ْت لِْلُمتَّ َظ َواْلَعاِفٌَن    ُِعدَّ ٌْ اِء َواْلَكاِظِمٌَن اْلَؽ رَّ اِء َوالضَّ رَّ ٌُْنِفقُوَن ِفً السَّ الَِّذٌَن 

ٌُِحبُّ اْلُمْحِسِنٌنَ   ُ په طرؾ د)هؽو او تلوار وکړئ  -(٘٘)«َعِن النَّاِ  َوهللاَّ

او سبب د داخلېدو( د جنت کېږي عمالو چې سبب د( بښنې د رب ستاسو)ا

او د متقٌانو لپاره تٌار هؽه چې پلنوالی ٌې د ځمکې او آسمانونو په کچه ده 

کړی شوی دی  )متقٌان( هؽه کسان دي چې)د هللا په نوم( خٌراتونه ورکوي 

ؼمونکً د قهر وي)سره له قدرته( چې ز آسانۍ او سختۍ کې )او هؽوی( په

 او عفوه کوونکً وي خلکو لره، او هللا ج خوښوي نٌکً کوونکً.

                                                 

(
*

ِه َوَسلََّم:"إِنَّ  َْعَجَل »-( ٌْ ُ َعلَ
ِ َصلَّى هللاَّ َرَة, َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ َعْن  َِبً ُهَر

ُكوُنوَن فُجَّ  ٌَ ِت َل ٌْ ِحِم، َوإِنَّ  َْهَل اْلَب اَعِة َثَواًبا ِصَلُة الرَّ
ْكُثُر َعَدُدُهْم إَِذا الطَّ ٌَ اًرا، َفَتْنُمو  َْمَوالُُهْم، َو

ِمٌُن اْلَؽُموُ  ُتْذِهُب ا ٌَ اَنُة، َواْل ٌَ ًُ َواْلِخ ِة ُعقُوَبًة اْلَبْؽ ٌَ ْلَماَل، َوَصلُوا  َْرَحاَمُهْم، َوإِنَّ  َْعَجَل اْلَمْعِص

اَر َبالِقَع" ٌَ ِحِم، َوَتَذُر الدِّ مطٌر اللخمً سلٌمان بن  حمد بن  ٌوب بن  :المؤلؾ«َوُتِقلُّ ِفً الرَّ

: ملفات وورد مصدر الكتاب، المعجم الكبٌر ،هـ(ًٖٓٙ،  بو القاسم الطبرانً )المتوفى:الشام

تاب مرقم آلٌا ؼٌر الك] http://www.ahlalhdeeth.com على ملتقى  هل الحدٌ 

 .۹۵۱، ص۹۱الجزء،۰ٖٙلحدٌ  ، رقم ا[موافق للمطبوع

http://www.ahlalhdeeth.com/
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د زؼملو په اړه د رسول صلی هللا علٌه وسلم په  د قهرهمدارنګه 

دوستانو او ټولنې  ،ځکه قهر د کورنۍ احادٌثو کې هم ډېرې توصٌې شوي

 ولۍ ستنې نړوي:تر منځ د اړٌکو مستحکم پړي پرې کوي او د خپل

 قال رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم: ،قال (رض)عن معاذ بن  ن »

ٌُْنِفَذهُ َدَعاهُ هللا َعلَى ُرُؤوِ  الَخالَِبِق َحتَّى ظَ َمْن كَ  ظاً َوُهَو َقاِدٌر َعلَى  َْن  ٌْ َم َؼ

ُجُه ِمْنَها َما َشاءَ  ٌَُزوِّ ِن  ٌْ َرهُ ِمَن الُحوِر اْلَع ٌِّ له معاذ  -(ٙ٘)تخرٌج السٌوطً.«ٌَُخ

ځوی د  ن )رض( څخه رواٌت ده چې رسول صلی هللا علٌه و سلم 

: چاچې په داسې حال کې خپل قهر وخوړ)په خپل ځان کې ٌې فرماٌلً دي

بند کړ او د باندې ٌې را ونه اېست( چې په نافذولو ٌې توان هم درلود، نو 

ٌار به خالق تعالی به ٌې د ټولو مخلوقاتو په سر کې حاضر کړي او اخت

 ٌې خوښه وي)واده وکړي(.حورې سره  نرګسٌنې ورکړي چې له هرې

قهر هؽه څه ده چې د دوستانو او رشته دارانو تر منځ د رحم او 

اړٌکو د له منځ تګ سبب کېږي او د قهر خوړل د دې ستر ناورٌن دروازې 

بندوي چې د اسالم مبارک دٌن په څومره ښو مکافاتو او مجازاتو دؼه ور 

مهارت سره بند کړی دی تر څو د مسلمانانو تر منځ د رحم لمن ارته  په ډېر

 او د جنت الره هواره شً.

 

 او بې عدالتً م  ل  ظ   -۳-۶

 او په قرآن کرٌم کې ٌې درملنه:       

او د ذهنٌتونو د مسموم کولو کان ٌا معدن ده چې  ٌارودا پخپله د ت 

ې باورۍ، د تربګنٌو او په عامه ذهنٌتونو کې ډېرې ناامېدۍ، ناخوالې، ب

جګړو فرهنګ او داسې نورې تورې سپورې ستونزې زېږوي چې قرآن 
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کرٌم ٌې په صراحت سره مخه نٌسً او د حل الرې ٌې روښانوي  العدل 

ذات په دې مبارک آٌت کې له ظلم څخه په ډاګه خپله بېزاري ٌا بداېسېدنه 

الِِمٌنَ » اعالنوي: ٌُِحبُّ الظَّ ُ اَل   ژباړه: او هللا ج نه خوښوي ظالمان.( ۰٘)«َوهللاَّ

او په دې بل مبارک آٌت کې په ظلم سره د ٌو تن وژل د ټول 

َما َقَتَل »بشرٌت وژل ګڼً: ِر َنْفٍ   َْو َفَساٍد ِفً اْْلَْرِض َفَكأَنَّ ٌْ َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَؽ

ا النَّاَ  َجمِ  ٌَ َما  َْح اَها َفَكأَنَّ ٌَ ( ژباړه: چا چې ٌو ۰٘«)ًٌعاالنَّاَ  َجِمًٌعا َوَمْن  َْح

نف  بې له قصاص ٌا فساد څخه وواژه لکه چې ټول خلک ٌې وژلً وي، 

او چا چې ژوندی کړ)له مرګ څخه د چا د ژؼورلو سبب شو( لکه چې ټول 

 بشرٌت ٌې ژوندی کړی)ژؼورلی وي(.

او په دې مبارک آٌت کې خالق تعالی د ظلم څېره نوره هم 

رو سره نه بلکې له ځان سره هم کېدای شً څرګندوي چې ظلم ٌواځې له نو

او په حقٌقت کې هر ظلم اګر که له بل سره هم وي هؽه له خپل ځان سره 

ظلم ده ځکه مظلوم به آخر په الهً محکمه کې خپل حق ته رسېږي او 

اِتَنا َو َْنفُ »اصلً زٌان ګالونکی به ظالم وي: ٌَ ُبوا ِبآ َسُهْم َساَء َمَثاًل اْلَقْوُم الَِّذٌَن َكذَّ

ْظلُِمونَ  ٌَ ژباړه: بد دی مثال د هؽه قوم چې زمونږ آٌتونو ته ٌې  (۱٘)«َكاُنوا 

 نسبت د درواؼو کړی وي او په خپلو نفسونو باندې ٌې ظلم کړی و.

په دې مبارک آٌت کې مونږ ته حال او فرجام د ظالمانو بٌانوي تر 

ه ال  په څو د هرې زمانې ظالمان له هؽوی څخه پند واخلً او له ظلم څخ

ِهْم َفأَْهلَْكَناُهْم »سر شً: اِت َربِّ ٌَ ُبوا ِبآ َكَد ِْب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َكذَّ

ژباړه: او )حال د دوی(  (ٓٙ)«ِبُذُنوِبِهْم َو َْؼَرْقَنا آَل ِفْرَعْوَن َوُكلٌّ َكاُنوا َظالِِمٌنَ 

لکه حال( د هؽو کسانو چې لکه حال د تابعانو د فرعون دی)له هللا سره( او)

پخوا له دوی څخه وو، نسبت د دروؼو ٌې کړی و آٌتونو د رب خپل ته، نو 
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هالک مو کړل دوی په سبب د ګناهونو د دوی او ډوب مو کړل تابعان د 

 فرعون، او هؽوی ټول ظالمان وو.

او په دې مبارک آٌت کې هللا ج د خپلو رسوالنو ٌوه مهمه دنده د 

َناِت َو َْنَزْلَنا »او د عدل قاٌمول ګڼً: حقوقو پرځای کول ٌِّ لََقْد  َْرَسْلَنا ُرُسلََنا ِباْلَب

قُوَم النَّاُ  ِباْلِقْسطِ  ٌَ ژباړه: په تحقٌق سره لېږلً  (ٔٙ)«َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمٌَزاَن لِ

وو مونږه خپل رسوالن په ښکاره دالٌلو او نازل کړی مو و له هؽوی سره 

عد د عدل( لپاره د دې چې ودرېږي خلک په انصاؾ او کتاب او تله)قوا

 عدالت باندې.

او په دې مبارک آٌت کې هللا تعالی خپل رسول داود علٌه السالم 

ته په حق او عدالت باندې د حکم کولو امر کوي او په دې برخه کې هؽه په 

مخ د ځمکه کې خپل خلٌفه بولً، او د حق او عدالت له الرې څخه د ښوېدو 

ته مو متوجه کوي او ترې وېروي مو چې هؽه د هوا او شٌطان الره خطر 

ِبِع »ده: اِ  ِباْلَحقِّ َواَل َتتَّ َن النَّ ٌْ ا َجَعْلَناَك َخلٌَِفًة فًِ اْْلَْرِض َفاْحُكْم َب ا َداُووُد إِنَّ ٌَ

ِضلُّوَن َعْن َسِبٌِل هللاَِّ  ٌَ ِ إِنَّ الَِّذٌَن  ٌُِضلََّك َعْن َسِبٌِل هللاَّ  لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد اْلَهَوى َف

ْوَم اْلِحَسابِ  ٌَ . ژباړه: اې داووده بېشکه مونږ ګرځولی ٌې ته (ٕٙ)«ِبَما َنُسوا 

په ځمکه کې خپل خلٌفه نو په منځ د خلکو کې په حقه سره حکم وکړه او 

تابعداري د هوا)نف  او شٌطان( مکوه چې ګمراه به دې کړي له الرې د هللا 

هؽه کسان چې ګمراه کېږي له الرې د خدای پاک څخه څخه، په تحقٌق سره 

هؽوی لره سخت عذاب ده په سبب د دې چې هؽوی ورځ د حساب هېره 

 کړې وه.

او په دې مبارک آٌت کې خالق تعالی د عدالت د تأمٌنولو، ښېګڼو 

أُْمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِحْ »او د دوستانو د حقوقو په اداء کولو امر کوي: ٌَ  َ
َساِن إِنَّ هللاَّ
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( ژباړه: په تحقٌق سره هللا تعالی امر کوي)تاسو ته( ٖٙ«)َوإٌَِتاِء ِذي اْلقُْرَبى

 په عدل، ښېګڼو او خپلوانو ته په ورکړه سره.

او په دې مبارک آٌت کې د ظالمانو فرجام او انجام ته اشاره ده 

چې که سره له دومره الرښوونو بٌا هم څوک ظلم ته ال  اچوي هؽه په 

َوإَِذا »په خپل ځان ظلم کوي او سخت عذاب به ورته ورسېږي: حقٌقت کې

ٌُْنَظُرونَ  ٌَُخفَُّؾ َعْنُهْم َواَل ُهْم  ژباړه: او ( ٗٙ)«َر َى الَِّذٌَن َظلَُموا اْلَعَذاَب َفاَل 

کله چې ووٌنً هؽه کسان چې ظلم ٌې کړی دی)پر نفسونو خپلو(، عذاب)د 

ؼه عذاب( او نه به مهلت دوزخ(  نو نه به له هؽوی څخه کم کړی شً)د

 ورکړل شً.

و ارٌبٌا هم جوته شوه چې قرآن کرٌم انسان د ظلم او حق تلفۍ له ت

او ناخوالو څخه ژؼورلی او د عدالت او حق رسولو په سوکالۍ ٌې عامه 

 ذهنٌتونه آرامه، ډاډه او روښانه ساتلً دي.

 

 خالق نافرمانً او د شٌطان پٌروي د -۳-۷

 رٌم کې ٌې درملنه:او په قرآن ک       

ټولې سرچٌنې پکې  تور تمونو، د دا د تپو تٌارو مور ده 

تمثٌلېدالی شً خو ځٌنې موضوعات مې د ډېر اهمٌت او خطرناکۍ له کبله 

په ځانګړې توګه هم ٌاد کړي او څېړلً دي. د خالق نافرمانً او د شٌطان 

دښمن حٌوان هم خپل  ،ټٌټ او سپکويانسان له حٌوان څخه هم  پٌروي،

ٌا مبارزه ورسره کوي او ٌا ځان ترې بچوي خو د هللا نافرمانه بنده  ،پېژنً

او داسې بد اعمال  لوبې کوي باندې د هؽه دښمن)شٌطان( ځٌنې وخت داسې

انجاموي چې حٌوان ترې ننګ او عار کوي  په دې مبارک آٌت کې  پرې
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او د هؽه خالق تعالی له هرڅه وړاندې مونږ ته خپل دښمن راپه ګوته کوي 

ا َبِنً آَدَم  َْن اَل َتْعُبُدوا »له دوستۍ او پٌروۍ څخه مو وېروي: ٌَ ُكْم  ٌْ  َلَْم  َْعَهْد إِلَ

ُه لَُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌنٌ  َطاَن إِنَّ ٌْ َولََقْد  ََضلَّ   َو َِن اْعُبُدوِنً َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقٌمٌ   الشَّ

ژباړه: آٌا تاسو ته مې حکم نه و  (٘ٙ«)ا َتْعِقلُونَ ِمْنُكْم ِجِباّلً َكِثًٌرا  ََفلَْم َتُكوُنو

کړی)په ژبو د رسوالنو سره(، اې د آدم)علٌه السالم( اوالدې! چې د شٌطان 

پٌروي به نه کوئ!! چې په تحقٌق سره هؽه ستاسو ښکاره دښمن دی  )او 

داسې حکم مې نه و کړی؟ بلکه کړی مې و( چې عبادت کوئ)ٌواځې( زما 

الره ده سمه)چې جنت ته مو رهنماًٌ کوي( او په تحقٌق دؼه)عبادت زما( 

سره ګمراه کړي وو)دؼه شٌطان( له تاسې څخه ډېر خلک، آٌا پ  نه ٌاستا 

 تاسې داسې)خلک( چې له عقل څخه کار واخلا.

او په دې مبارک آٌت کې خالق تعالی ٌو ځل بٌا مونږ ته زمونږ 

قاوت او بد بختۍ دښمن راپه ګوته کوي او د هؽه تابعداري سبب د ش

ُكَما ِمَن اْلَجنَِّة »ګڼً: ٌُْخِرَجنَّ ا آَدُم إِنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََك َولَِزْوِجَك َفاَل  ٌَ َفقُْلَنا 

نو ووٌل مونږ: اې آدمه! په تحقٌق سره دا)شٌطان( د  ژباړه: .(ٙٙ)«َفَتْشَقى

تا او ستا د مېرمنې دښمن دی، پ  ومو نه باسً له جنت څخه چې وبه 

 اسو په سختٌو کې.لوېږئ ت

او په دې مبارکو آٌتونو کې هللا ج په ډېرې څرګنتٌا سره بٌانوي 

چې هداٌت، روښانتٌا، روښانولً، الرلٌدنه، بصٌرت، رڼا او نېکمرؼً زما 

په الرښوونو کې ده او که چا د دې ښکاره رڼا او روښانتٌا لٌدنه او متابعت 

ړوند به حشر کېږي  ونکړ نو په ورځ د آخرت به ړوند راپاڅول شً او

و کې اوسېدلی ٌارڼا له لٌدو څخه ړوند او په تځکه دی په دنٌا کې د ځالنده ر

ْشَقى»و: ٌَ ٌَِضلُّ َواَل  َبَع ُهَداَي َفاَل  ُكْم ِمنًِّ ُهًدى َفَمِن اتَّ نَّ ٌَ أِْت ٌَ ا  َوَمْن  َْعَرَض   َفإِمَّ

اَمِة  َْعَمىَعْن ِذْكِري َفإِنَّ لَُه َمِعٌَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرهُ  ٌَ ْوَم اْلِق َقاَل َربِّ لَِم   ٌَ
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ْوَم   َحَشْرَتِنً  َْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصًٌرا ٌَ اُتَنا َفَنِسٌَتَها َوَكَذلَِك اْل ٌَ َقاَل َكَذلَِك  ََتْتَك آ

ژباړه: نو کله چې زما له لوري څخه تاسو ته الرښوونه وشوه، . (۰ٙ«)ُتْنَسى

هؽه نه ګمراه کېږي او نه به په مشقت  نو هؽه چا ٌې چې متابعت وکړ نو

کې ولوېږي  او هؽه چا چې شا واړوله زما له ٌاده)پنده( نو په تحقٌق سره 

هؽه لره تنګ او سخت ژوند ده)په دنٌا ٌا سخت عذاب په قبر کې( او حشر 

به کړو دی)په ورځ د قٌامت کې( ړوند  وبه واًٌ دی: ولې دې زه ړوند 

شر مٌدان ته( او په داسې حال کې چې زه حشر کړی ٌم)راوستی ٌم د ح

لٌدونکی وم  وفرماٌل)هللا ج( همداسې راؼلً وو تاته آٌاتونه زمونږ پ  

هېر کړي وو تا هؽه)آٌتونه( او همداسې به ته نن ورځ هېر کړل شې)په 

 عذاب کې به پرېښودل شې(.

دلته هم جوته شوه چې خالق تعالی انسان د شٌطان له تارٌکو او 

رونو او متابعت څخه ژؼوري او خپلې روښانه الرې ته ٌې رابلً فاسدو ام

 .چې په قرآن کرٌم کې تمثٌل شوې ده او په متابعت ٌې ذهنٌتونه روښانېږي

 

 په ټولنه کې د فساد د خپرېدو غوښتنه -۳-۸

 او په قرآن کرٌم کې ٌې درملنه:       

ه چې فساد د ټولنې د عامه ذهنٌتونو د تتولو داسې توره مرجع د 

افکارو ته د هر پرمختګ او نورانٌت الرې بندوي او د ناوړو چارو په 

ګړنګونو کې ٌې داسې راپچاړ کوي چې تور تمونه ٌې د انسان پر زړه، 

افکارو او ټولو حواسو خٌمه وهً او په رنګارنګ دنٌوي او اخروي 

 عذابونو، سپکوالً او بې عفتٌو ٌې اخته کوي  چې خالق تعالی له فساد څخه

( ژباړه: او مه ۰ٙ«)َواَل َتْعَثْوا ِفً اْْلَْرِض ُمْفِسِدٌن»ټول بشرٌت منع کوي:
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کېږئ تاسو پر مخ د ځمکې فساد کوونکً. همدارنګه خالق تعالی د مفسدانو 

لپاره د عذاب وعده کوي ترڅو خلک د ځمکې پر مخ فساد څخه ځان 

وا َعْن َسِبٌِل هللاَِّ »وژؼوري:  ِزْدَناُهْم َعَذاًبا َفْوَق اْلَعَذاِب ِبَما الَِّذٌَن َكَفُروا َوَصدُّ

ٌُْفِسُدون ( ژباړه: هؽه کسان چې کافران شوي دي او اړولً ٌې ۱ٙ)«َكاُنوا 

دي)نور خلک هم په دنٌا کې( له الرې د خدای پاک څخه، زٌات به کړو 

مونږ هؽوی ته عذاب د پاسه د بل عذاب په سبب د دې چې دوی فساد 

 کفر او د خلکو منع کول و له اسالم څخه(. کولو)په دنٌا کې، چې

او په دې مبارک آٌت کې هللا تعالی ٌوځل بٌا هؽه کسان چې فساد 

ٌُْفِسُدوَن ِفً »کوي په ځمکه کې د آخرت له عذاب څخه وېروي: الَِّذٌَن 

ٌُْصلُِحونَ  ْوٍم َعِظٌمٍ ...اْْلَْرِض َواَل  ٌَ أُْخَذُكْم َعَذاُب  ٌَ ( ژباړه: هؽه کسان چې ۰ٓ)َف

فساد کوي په ځمکه کې او نٌکً نه کوي...نو وبه نٌسً)هللا( تاسو په عذاب 

 د ورځې لوٌې.

او په دې مبارک آٌت کې هللا ج د فساد له الرو او فحشاء څخه 

ِعُظُكْم َلَعلَُّكْم »خپل بنده ګان منع کوي: ٌَ ْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْؽًِ  ٌَ َو

ُرونَ  اړه: او)هللا تعالی( منع کوي)تاسې( له قبٌحو)بې حٌا( او ( ژب۰ٔ«)َتَذكَّ

بدو کارونو څخه او له سرؼړونې څخه، پند درکوي تاسې ته)په دؼو 

 اوامرو او نواهٌو سره( لپاره د دې چې تاسې پند واخلا.

نو وګورئ چې قرآن کرٌم په څومره ښه وجه انسان د فساد او هر 

ه د نېکٌو رڼا ته رابلً او عامه راز بدو او مضرو چارو له تارٌکٌو څخ

 ذهنٌتونه د روښانولۍ په رڼو اوبو کې لمبوي، پاکوي او ځلوي.

 

 د حالل او حرام نه پېژندل -۳-۹

 او په قرآن کرٌم کې ٌې درملنه:       
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د حاللو او حرامو نه پېژندل په حقٌقت کې د رڼا او تارٌکٌو،  

او ناپاکو، خپلو او پردٌو مکروب او وٌټامٌنونو، صحت او ناروؼٌو، پاکو 

او مور او مېرمنې تر منځ تفکٌک نه کول او نه پېژندل دي  په دې مبارک 

آٌت کې خالق تعالی مونږ له دې څخه منع کوي چې په خپل سر بې له علم 

َواَل َتقُولُوا لَِما َتِصُؾ »څخه ځٌنو شٌانو ته حالل او ځٌنو ته حرام وواٌو:

ْفَتُروَن  َْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب هَ  ٌَ ِ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذٌَن  َذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَراٌم لَِتْفَتُروا َعلَى هللاَّ

ْفلُِحونَ  ٌُ ِ اْلَكِذَب اَل  ( ژباړه: او مه ۰ٕ)«َمَتاٌع َقلٌٌِل َولَُهْم َعَذاٌب  َلٌِمٌ   َعلَى هللاَّ

 واٌا له دې جهته چې واًٌ ژبې ستاسې په خدای باندې دروغ چې دا حالل

دي او دا حرام دي د پاره د دې چې وتړئ په خدای باندې دروغ  په تحقٌق 

سره هؽه کسان چې په خدای باندې دروغ تړي، له اور د دوزخ څخه نه 

شً خالصېدلی  لږ ګټه ده)دوی ته په دنٌا کې( او هؽوی لره عذاب دردناک 

 .ده)په آخرت کې(

ګټور خوراکونه  او په دې مبارکو آٌتونو کې خالق تعالی پاکٌزه او

حالل ګرځولً او هؽه خوراکونه ٌې حرام کړي کوم چې د انسان روؼتٌا، 

رسوي او دا ټول د نن ورځې افکارو، روحانٌت او نورانٌت ته ضرر 

و وساٌلو، طبابت او تحقٌقاتو ثابته کړې ده چې حرام څٌزونه انسان لپرمختل

َفُكلُوا »ماًٌ:ته هر اړخٌز ضرورنه رسوي چې په اړه ٌې خالق تعالی فر

اُه َتْعُبُدونَ  ٌَّ ِ إِْن ُكْنُتْم إِ ًبا َواْشُكُروا ِنْعَمَت هللاَّ ٌِّ ُ َحاَلاًل َط ا َرَزَقُكُم هللاَّ َم   ِممَّ َما َحرَّ إِنَّ

َر بَ  ٌْ ِ ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َؼ ِر هللاَّ ٌْ َم َولَْحَم اْلِخْنِزٌِر َوَما  ُِهلَّ لَِؽ َتَة َوالدَّ ٌْ ُكُم اْلَم ٌْ اٍغ َعلَ

َ َؼفُوٌر َرِحٌمٌ  ،َواَل َعادٍ  (. ژباړه: نو خورئ له هؽه څه نه چې ۰ٖ«)َفإِنَّ هللاَّ

درکړي دي تاسو ته هللا ج حالل پاکٌزه او شکر اداء کړئ د نعمت د خدای 

پاک که ٌا تاسو چې خاص همده لره عبادت کوئ  په تحقٌق سره حرام 

نکې( وٌنه، او د خنزٌر کړي دي هللا ج په تاسو باندې مرداره، او)بهېدو
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ؼوښه، او هؽه ذبح شوی حٌوان چې ؼٌر له خدای پاک څخه په بل نوم ذبح 

شوی وي، نو څوک چې مجبور شو چې نه وي ظلم کوونکی او تجاوز 

 کوونکی له حد څخه، نو په تحقٌق سره هللا ج بښونکی او مهربان دی.

ٌو او له او په دې مبارکو آٌتونو کې خالق تعالی مونږ ته د تارٌک

 ولروښانه انسانً ژوند څخه د وتو ځٌنې الرې بندې کړي او د هؽو انجام

ٌې حرام ګرځولً تر څو عامه ذهنٌتونه د انسانٌت او روښانٌت په لور 

ِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزاَلُم ِرْجٌ  »سوق شً: ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم ٌُّ ا  َ ٌَ

َطاِن َفاْجَتِنُبوهُ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ  ِمْن َعَملِ  ٌْ َنُكُم   الشَّ ٌْ ٌُوِقَع َب َطاُن  َْن  ٌْ ٌُِرٌُد الشَّ َما  إِنَّ

اَلِة َفَهْل  ِ َوَعِن الصَّ ُكْم َعْن ِذْكِر هللاَّ ُصدَّ ٌَ ِسِر َو ٌْ اْلَعَداَوَة َواْلَبْؽَضاَء ِفً اْلَخْمِر َواْلَم

په تحقٌق  اې هؽه کسانو چې اٌمان ٌې راوړی (. ژباړه:۰ٗ«) َْنُتْم ُمْنَتُهونَ 

سره شراب او جواری)قمار( او بوتان او ؼشً د فال پلٌتً ده له عمل د 

شٌطان څخه نو ځانونه وژؼورئ له دې)ناوړه اعمالو( څخه ښاًٌ چې تاسو 

له اور د دوزخ څخه نجات وموما، ښاًٌ تاسو لره چې کامٌاب شا  په 

تاسو تر منځ تربګنً او کٌنه واچوي په  تحقٌق سره شٌطان ؼواړي چې د

شرابو او جواري کې او د خدای پاک له ذکر او لمانځه څخه مو منع کوي، 

 نو آٌا تاسو منع کېدونکً ٌاست؟

او په دې مبارک آٌت کې خالق تعالی په عدالت، نٌکٌو او دوستانو 

ع ته په ورکړه امر کوي او له فحشاء، بدو کارونو او سرؼړونې څخه ٌې من

أُْمُر ِباْلَعْدِل »کوي تر څو ټولنٌز او فردي حقوق پر ځای شً: ٌَ  َ إِنَّ هللاَّ

ِعُظُكْم لََعلَُّكْم  ٌَ ْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْؽًِ  ٌَ َواإْلِْحَساِن َوإٌَِتاِء ِذي اْلقُْرَبى َو

ُرونَ  ته( په عدل،  ژباړه: په تحقٌق سره هللا تعالی امر کوي)تاسو (۰٘«)َتَذكَّ

ښېګڼو او خپلوانو ته په ورکړه سره، او)هللا تعالی( منع کوي)تاسې( له 
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قبٌحو)بې حٌا( او بدو کارونو څخه او له سرؼړونې څخه، پند درکوي تاسې 

 ته)په دؼو اوامرو او نواهٌو سره( لپاره د دې چې تاسې پند واخلا.

چې د له دې ټولو دالٌلو، آٌتونو او الرښوونو څخه جوتېږي 

نورانٌت او روښانولۍ الره د قرآن متابعت ده، د ذهنٌتونو روښانولً په 

قرآن کې ده او د پرمختګ او تمدن پرمختللً قوانٌن هؽه چې د انسان د 

 خالق له خوا وضع شوي دي په قرآن کرٌم کې تمثٌل شوي.

ځېنې هؽه کسان چې د روښانولۍ او روښانتٌا په ماهٌت او رڼا نه 

رڼا او تارٌکۍ الرې ٌې نه دي پٌدا کړي فکر کوي چې له پوهېږي او د 

انسانٌت او سالم عرؾ او عادت څخه په وتلو، د اندامونو په ښکاره کولو په 

ځانګړې توګه د ښځٌنه اندامونو په لوڅولو، د لبا  په تنګولو او د داسې 

نورو ناوړو چارو په اجراء کولو کې روښانولً نؽښتې ده خو دې ته ٌې 

ده رسېدلی چې که روښانولً او پرمختګ په دې اعمالو کې وای نو  فکر نه

څاروي به له ټولو مخلوقاتو پرمختللً او روښانه وای  او دې ته ٌې هم پام 

نه ده کړی چې اوسنۍ پرمختللې او پټې جامې چې کوالی شً له ډېرو 

د انسان روؼتٌا، رول او افکار وژؼوري د انسان د  هم باندنٌو آفتونو څخه

زرګونو کلونو د فکري تولٌد او پرمختګ نتٌجه او حاصل دي، د بشري 

ژوند په لومړٌو کې، انسان د نن په څېر پرمختللې او د بدن له ؼړو سره 

متناسبې جامې نه پېژندلې او له ځان څخه به ٌې پوستکً او پوزي)بورٌا( 

ته نه پٌدا تاوول، او ٌا به د بېالبېلو ستونزو له کبله هؽه هم په پوره ډول ور

کېدل. نو که د دې زمانې کوم انسان په بربنډوالً کې روښانتٌا او پرمختګ 

لټوي په حقٌقت کې په زرګونو کلونه وروسته ځً او تر ټولو مرتجع او 

 وروسته پاتې انسان ترې جوړېږي.
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نو بٌا هم جوتېږي چې د پرمختګ، روښانتٌا او روښانولۍ الره په 

انور صلی هللا علٌه وسلم له الرښوونو  قرآن کې ده چې د حضرت رسول

سره سم مو د هللا ج له هر اړخٌزو انوارو څخه برخه من کوي او له هر 

 راز تارٌکٌو او بدمرؼٌو څخه مو ژؼوري.

 

 

 

 پاٌلې:

 ستره مرَجع ده.  پو تٌاروپٌروي د عامه ذهنٌتونو د تشٌطان او د هغه  .1

 رې بندې کړي دي.ال ٌارود اسالم مبارک دٌن د عامه ذهنٌتونو د ت .2

قرآن کرٌم د روښانولۍ مستقٌمه الره ده چې له حقٌقً نور سره انسان  .3

 وصل کوي او د النور ذات په وصال وٌاړمن کېږي.

 رسول صلی هللا علٌه و سلم د روښانولۍ او نورانٌت ستر الرښود دی. .4

 د عامه ذهنٌتونو د روښانولۍ او نورانٌت ستره مرجع هللا تعالی دی. .5

 

 زونه:وړاندٌ

که څوک حقٌقً نور او روښانولۍ ته رسېدل غواړي باٌد د قرآن  .1

کرٌم الره د رسول صلی هللا علٌه وسلم په الرښوونه تعقٌب 

 کړي.

د عامه ذهنٌتونو د ډګر چارواکً او کارکوونکً باٌد د قرآن کرٌم  .2

په پوهه او اسالمً روحٌه سمبال وروزل شً تر څو د ټولنې 

 روښانولۍ په لور سوق کړای شً.عامه ذهنٌتونه د واقعً 
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رسنۍ او د هغو چارواکً او کارکوونکً باٌد په دې ښه  .3

وپوهېږي چې د عامه ذهنٌتونو د روښانولۍ الرې په قرآن کرٌم 

کې موندالی شً او وروسته له هغې ٌې د پلً کولو په موخه 

 مناسبې سوژې او برنامې جوړې او خپرې کړي.

د الرښود)حضرت محمد انور د ټولنې وګړي باٌد د روښانولۍ  .4

صلی هللا علٌه و سلم( په الرښوونه د روښانولۍ د الرې)قرآن 

کرٌم( په علم ځانونه سمبال او په دې الرې د نور اصلً 

مرجع)هللا ج( ته ځانونه ورسوي او خپل ټول ژوند، مسٌر، 

ذهنٌت، افکار او اهداف روښانه او ځالنده کړي تر څو اصلً رڼا 

 رسېږي. او کامٌابۍ ته و

 تمت بالخٌر

 قدرمنو لوستونکو!

الس کې وي چې زه به په دا لٌکنه به داسې وخت کې هم ستاسو 

څخه په نه ٌم او اعمال به مې قطع شوي وي، خو له تاسو 

او زه مې  هٌله کوم چې ما له دعا څخه هېر نه کړئ!درنښت 

الٌتوب او د دواړو نړٌو د مً امت د برٌخپله دعا د ټول اسال

 په موخه خپل خالق ته وړاندې کوم. ٌوغنېکمر
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:د حاشٌو په ترتٌب مأخذونه  

                                                 
۹
پوهاند حبٌب الرحمن هاله، افكار عامه و تبلٌؽات، ناشر: د آزاد افؽانستان د  - 

 مخ. الؾ ل كال،۰ٖٔٔلٌكواالنو ټولنه، پېښور،

2
سٌن، الر ي العام اْلس  النظرٌة والجوانب المنهجٌة، دکتور سمٌر محمد ح - 

 مخ. ۵ٔم كال، ۱۱۰ٔعالم الكتب، قاهره، 

3
 - Inam ur Rahman Pushkalavati, Journalism, University 

Book Agency, Peshawar PaKistan, 2006, P.82. 

4
ستان د پوهاند حبٌب الرحمن هاله، افكار عامه و تبلٌؽات، ناشر: د آزاد افؽان - 

 مخ. ۰ ل كال،۰ٖٔٔلٌكواالنو ټولنه، پېښور،

٘
ًِّ ، سلٌمان بن  حمد بن  ٌوب  بو القاسم الطبرانً -  ْبَراِن ُر لِلطَّ ٌْ ِؽ محمد تحقٌق: ،اْلُمْعَجُم الصَّ

الطبعة ، بٌروت, عمان -المكتب اإلسالمً, دار عمار  الناشر: ،شكور محمود الحاج  مرٌر

 .ٖٔٔ، الجزء الثانً، صٕ ْلجزاء :عدد ا، م۱۰٘ٔهـ=٘ٓٗٔاْلولى ، 

ٙ
 .ٕٔ-۱البقرة/ - 

7
 .۲2األوعام/ - 

۲
 .2الجه/ - 

۱
 .2البقسة/ - 

۹۱
 .7الحشس/ - 

۹۹
 .۵۱الىساء/ - 

۹2
 .۹۱۱الکهف/ - 

۹3
 .27لقمان/ - 

۹4
 مخ. ۰ٔم، ۱۱۰ٔعالم و المجتمع، د كوٌت پوهنتون، دكتور نبٌل جردي، اإل - 

۹5
 .3۵الىىز/  - 

۹6
ل  هـ۰ٖٓٔګڼه،  ۶۶ن، اسالم چرا نازل شد، انٌ ، عبدالهادي خان ترجما - 

 مخ. ۵كال، 
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۹7

 .۵ٔالمابدة/  - 

۹۲
 .۵۰ٕ/ بقرةال - 

۹۱
 .۵ٔ-۶ٔ/ مابدةال - 

2۱
 رابطۀ علم و جهل، تبٌان)مجلۀ ،پاکر ی محمد شرٌؾ  معاون سسمحقق - 

، ربع دوم سال ۰ٕمسلسل ار(، اکادمی علوم افؽانستان، دورۀ سوم، شمارۀربعو

 .ٕهـ ش، ص۰۱ٖٔ

2۹
 .۵۱/ وعاماأل - 

22
 .۹۶/ سعدال - 

23
 .۱/ زمسال - 

24
 .۹72عساف/ األ - 

25
 .۵۶الرازياث/  - 

26
 .7۱/سساءاإل - 

27
 .۹۶3البقسة/  - 

2۲
 .۹-۴/ لخاصاإل - 

2۱
 .2۲البقسة/  - 

3۱
 .7-۲الزلزلت/  - 

3۹
 .2۱لقمان/  - 

32
 .2۱البقسة/  - 

33
 .33السحمه/  - 

34
 .2۵/ حديدال - 

35
 .۹2۶وعام/ األ - 

36
 .۹۵لک/ الم - 

37
 .۹3الجاثيت/  - 

3۲
 .۹2۱البقسة/  - 
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3۱

 .3۲السوم/  - 

4۱
 .۹3/ حجساثال - 

4۹
 .۹37آل عمسان/  - 

42
 آٌت. ۶ /تالحجرا - 

43
 .۵۶ٕالبقسة/  - 

44
 .ٕالبقسة/  - 

45
 .۹2 -۵الليل/  - 

46
 .مخ. ٖل كال،  ۶ٖٓٔګڼه،  ۱ٔانٌ ،  - 

47
ذهنٌتونو په روښانولو ، د انٌ  ملً جرٌده او د عامه محمد داُود ناظمڅېړنٌار  - 

 مخ.۰۱ٔهـ ل، ۱ٕٖٔکې د هؽې ونډه، د افؽانستان د علومو اکاډمً، کابل، 

4۲
 .۵الفلق/  - 

4۱
بن  عبد هللا المحقق: ،اْلسماء والصفات، البٌهقً  حمد بن الحسٌن  بو بكر - 

، ٕ عدد اْلجزاء:، اْلولى الطبعة، جدة –مكتبة السوادي  الناشر:، محمد الحاشدي

 .ٖٕالجزء الثانً، صصدار الثال ، الشاملة، اإلالمکتبة 

5۱
افَِضةِ ، الشٌخ  بو محمد شحاتة السكندري -   َْرَكاُن اإلِْسالِم َوَدَعابُِمُه ِعْنَد الرَّ

ةِ  ٌَّ  .۱ٖص  ،الجزء اْلولصدار الثال ، ، المکتبة الشاملة، اإلاإلَِماِم

5۹
القاسم الطبرانً سلٌمان بن  حمد بن  ٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً،  بو  - 

ملفات وورد على ملتقى  هل  مصدر الكتاب : ،المعجم الكبٌر، هـ(ٖٓٙ)المتوفى : 

تاب مرقم آلٌا ؼٌر موافق الك] http://www.ahlalhdeeth.com الحدٌ 

 .۰۱الجزء اْلول، ص صدار الثال ،المکتبة الشاملة، اإل، [للمطبوع

52
، كتاب التوحٌد، هـ[ٖٔٔ -هـ ٖٕٕ] بو بكر محمد بن إسحاق بن خزٌمة - 

 الطبعة ،الرٌاض –مكتبة الرشد  :الناشر، عبد العزٌز بن إبراهٌم الشهوان :المحقق

 ،ٕ:عدد اْلجزاء صدار الثال ،، المکتبة الشاملة، اإلم۱۱ٗٔ /هـ ٗٔٗٔالخامسة، 

 .۵۵ٔزء اْلول، صالج

http://www.ahlalhdeeth.com/
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53

 .۰۱ٕٓ، د حدٌ  شمېره:۰۶ٕ، ص۰ج سنن ابً داود، - 

54
 .3۵3، ص۵سىه ابي داود، جلد - 

55
 .۰ٖٔآل عمران/ - 

56
 :مصدر الكتاب، صحٌح وضعٌؾ الجامع الصؽٌر، محمد ناصر الدٌن اْللبانً - 

من إنتاج مركز نور اإلسالم ْلبحا   -المجانً  -برنامج منظومة التحقٌقات الحدٌثٌة 

 .۰۶۰، صٖٕالجزء ، القرآن والسنة باإلسكندرٌة

57
 .۹۴۱مسان/ آل ع - 

5۲
 .32/ مائدةال - 

5۱
 .۹77عساف/ األ - 

6۱
 .۵۴وفال/ األ - 

6۹
 .2۵/ حديدال - 

62
 .2۶ص/  - 

63
 .۱۱ىحل/ال - 

64
 .۲۵الىحل/  - 

65
 .۶2 -۶۱يس/  - 

66
 .۹۹7طه/  - 

67
 .۹2۶ -۹23طه/  - 

6۲
 .۶۱بقسة/ ال - 

6۱
 .۲۲/ الىحل - 

7۱
 .۹۵۶، ۹۵2/ الشعساء - 

7۹
 .۱۱ىحل/ال - 

72
 .۹۹7 -۹۹۶/ ىحلال - 

73
 .۹۹۵ -۹۹۴ىحل/ ال - 

74
 .۱۱-۱۹مائدة/ال - 

75
 .۱۱ىحل/ال - 
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